Na temelju članka 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Upravno vijeće raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
U skladu s člankom 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, za ravnatelja/ravnateljicu
Učilišta može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava i
sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
- ispunjen uvjet za nastavnika u srednjoj školi (položen ispit psihološko-pedagoške
izobrazbe ako nema pedagošku stručnu spremu),
- najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima za koje se traži stručno
znanje magistra struke ili stručnog specijalista društvene ili humanističke struke, odnosno
deset godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra struke
ili stručnog specijalista društvene ili humanističke struke,
- predložen program rada i razvoja Učilišta,
- organizacijske sposobnosti potrebne za uspješno upravljanje Učilištem.
Ravnatelj/ravnateljica Učilišta imenuje se na četiri godine.
Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti sljedeće:
- pisani životopis,
- izvornik ili ovjereni preslik diplome,
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu
od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje
se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o
rasporedu i sl.), izvornik ili presliku,
- program rada i razvoja Učilišta za četverogodišnje razdoblje,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta za nastavnika u srednjoj školi,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu
("Narodne novine" broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94 i 130/11) – (preslika važeće
osobne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnice),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne
starije od 6 mjeseci),
- potvrde/preporuke/izjave/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa,
odnosno stručne, radne i organizacijske sposobnosti.
Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od objave natječaja.
Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Pučko otvoreno učilište
Varaždin, Hallerova aleja 1/II, 42 000 Varaždin, s naznakom ”Natječaj za
ravnatelja/ravnateljicu – NE OTVARAJ” ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u
zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
Rok za obavještavanje kandidata o rezultatima je 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
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