Sukladno odredbama Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13 i 26/14) i
Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 19.09.2014.g., HRVATSKO NARODNO
KAZALIŠTE U OSIJEKU raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto: KONCERTNI MAJSTOR - jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od 4
godine s punim radnim vremenom
Izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na
muške i ženske osobe.
Sukladno čanku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.
82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane
Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), kao i sljedeće uvjete:
- VSS
- Muzička akademija – odgovarajući odjel, odgovarajući umjetnički rezultati ili
položena audicija u HNK u Osijeku
U prijavi na natječaj kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa
stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj kandidati obvezno prilažu:
- Životopis s podacima za kontakt
- Preslik diplome
- Umjetničke rezultate
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu i koji uz prijavu nije priložio
obvezujuću dokumentaciju, ne smatra se kandidatom na natječaju.
Za kandidate natječaja koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji su uz prijavu
priložili obvezujuću dokumentaciju provest će se audicija.
Ako kandidat ne pristupi audiciji smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Izabrani kandidat obvezan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti uvjerenje nadležnog
suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta
iz natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih izvornika isprava smatra odustankom
od natječaja.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) i članku 9. Zakona o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14),
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz
o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj je naveden popis dokaza potrebnih za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) je:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan
je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s
invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor,
rješenje, odluka i sl.).
Prijave s obveznom dokumentacijom na natječaj podnose se zaključno s 28. lipnja 2019.g. u
zatvorenim omotnicama s obveznom naznakom natječaj za radno mjesto KONCERTNI
MAJSTOR.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na
adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Povjerenstvo za provedbu natječaja, 31000
Osijek, Županijska 9.
Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih
usluga, dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom
predaje.
Na web-stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, www.hnk-osijek.hr objavit će se
lista kandidata koji su ispunili sve formalne uvjete natječaja i vrijeme održavanja audicije.
HNK u Osijeku zadržava pravo poništiti natječaj.
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