Temeljem čl. 27. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku i Odluke Kazališnog vijeća
od 24. rujna 2018. godine Kazališno vijeće raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje intendanta HNK u Osijeku
Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja uz opće uvjete za zasnivanje
radnog odnosa ispunjava i sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoku stručnu spremu sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju u području društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog
područja;
- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;
- znanje najmanje jednog stranog jezika;
- uvjerenje o nekažnjavanju.
Uz dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja kandidat je u prijavi dužan priložiti dokaz o
državljanstvu, te četverogodišnji program koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan
ostvarenja predloženog programa.
Intendant se imenuje temeljem javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine na
temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski
plan ostvarenja predloženog programa.
Za vrijeme natječajnog roka svakom kandidatu Kazališno vijeće dužno je osigurati
uvid u utvrđeni Programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju Kazališta i ostvarenom
programu te kadrovske i financijske pokazatelje.
Uvid u navedenu dokumentaciju kandidat može ostvariti svakog radnog dana u
vremenu od 10 do 12 sati u Uredu intendanta, HNK Osijek, Županijska 9, za cijelo vrijeme
trajanja roka za podnošenje prijava kandidata.
Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata iznosi 30 dana od dana objave javnog
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava.
NAPOMENA: Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz
prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u
odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s dokazima o ispunjavanju objavljenih uvjeta dostavljaju se na adresu:

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
Kazališnom vijeću - NATJEČAJ ZA INTENDANTA
Županijska 9
31000 Osijek

