
 

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, Centar za likovni odgoj 

Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb, raspisuje    

  
Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – voditelj/ica tečaja crtanja i slikanja – stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
  
• Stručni/a suradnik/ica – voditelj/ica tečaja crtanja i slikanja   
  1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme  
  
Uvjeti za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – voditelj/ica tečaja crtanja i slikanja  : 
- VSS - Akademija likovnih umjetnosti  
- poznavanje jednog stranog svjetskog jezika  
- organizacijske sposobnosti. 
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti: 
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, 
- elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,   
ne stariji od 30 dana, 
- dokaz o statusu evidentirane osobe u HZZ-u 
- dokaz o znanju jednog stranog jezika, u preslici, 
- presliku domovnice,  
- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci). 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi 
pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojima to svoje 
pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti 
pozvani na dopunu istih. 
  
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: 
Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10000 Zagreb, s naznakom „ZA 
NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA/VODITELJA TEČAJA CRTANJA I SLIKANJA -  MJERA 
SOR  - NE OTVARAJ“ 
 
 Rok za podnošenje prijava je 8  radnih dana od dana objave natječaja. 
 
Natječaj je otvoren od  9.5.do 20.5.2019. godine. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja 
odluke. 
 

                                                                                                                                  Ravnatelj: Nikša 

Lalin, ak.slikar 


