
DOKUMENTARIST / DOKUMENTARISTICA 

 

Radno mjesto 
 

Mjesto rada: OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 
Broj traženih radnika: 1 

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi 

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

 
Način rada: 

 2 smjene 
 Rad vikendom i praznikom 

 
Smještaj: Nema smještaja 

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti 

 
Natječaj vrijedi od: 7.5.2018. 

 
Natječaj vrijedi do: 28.5.2018. 

 

Posloprimac 
 

Potrebna zvanja: 

 Etnologija i antropologija (dvopredmetni) 
 Povijest 
 Povijest umjetnosti 

 
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 

 
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA DOKUMENTARISTA ILI 

POLAGANJE ISTOG SUKLADNO ZAKONU O MUZEJIMA 

 
Radno iskustvo: 1 godinu 

 
Ostale informacije: Opis poslova: vodi i čuva zbirku starih dokumenata, knjiga i ostale povijesne 

dokumentacije, vodi i čuva inventarne knjige audiovizualnih fondova, inventarnu knjigu 
hemeroteke, knjigu evidencije o izložbama, evidenciju o stručnom i znanstvenom radu, 
pohranjuje ili organizira pohranjivanje dokumentacije na trajne medije i snimanje na mikrofilm, 
snima događanja i izložbe za knjigu evidencije o izložbama, vodi muzejsku knjižnicu, sudjeluje u 



terenskom radu, sudjeluje u stručnim i znanstvenim skupovima i seminarima, dežura u muzeju, 
obavlja i druge poslove i zadatke prema nalogu i uputi ravnatelja. 
Uvjet: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni 
studij ili specijalistički diplomski studij i stečen akademski naziv magistra povijesti, magistra 
povijesti umjetnosti, magistra etnologije ili neka druga visoka stručna zvanja sukladno Zakonu o 
muzejima. 
Potrebno poznavanje jednog od slijedećih stranih jezika: engleski, njemački, talijanski ili ruski, na 
razini B2. 
Potrebno poznavanje rada na računalu: M++, Microsoft Office 
Zamolbi priložiti: 
- životopis 
- dokaz o stručnoj spremi 
- dokaz o položenom stručnom ispitu 
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) 
Dokumenti se mogu priložiti u preslici uz obavezu dostavljanja originala ukoliko osoba bude 
odabrana na radno mjesto. Zamoblu sa popratnom dokumentacijom dostaviti na adresu 
poslodavca sa naznakom "za natječaj". 

 

Poslodavac 
 

Poslodavac: Zavičajni muzej Ozalj 

 
Kontakt: pismena zamolba: Cesta Zrinskih i Frankopana 2, 47280 Ozalj 


