
Gradski muzej Varaždin 
Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3, 
Varaždin 
KLASA: 612-05/21-01/152 
URBROJ: 2186-89-21-2 
U Varaždinu, 5. 7. 2021.g. 
 
Na temelju članka 41. Statuta Gradskog muzeja Varaždin 
ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin donosi sljedeći 
 

JAVNI  NATJEČAJ 
za radno mjesto: 
 

1. Domar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
 
      Uvjeti: 

- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju tehničkog smjera, 
- položen stručni ispit za rukovanje kotlovnicom i kompresorskom stanicom ili bez 
položenog stručnog ispita sa obavezom polaganja u propisanom roku, 
- položen stručni ispit iz područja zaštite od požara za III. kategoriju ugroženosti 
sukladno odredbama Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 
141/11) ili bez položenog stručnog ispita sa obavezom polaganja u roku 3 mjeseca, 
- prije sklapanja ugovora o radu obvezno priložiti liječničko uvjerenje kojim se 
potvrđuje zdravstveno sposobnost obavljanja poslova prema članku 3. točki 4.  
Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada, 
- vozačka dozvola B kategorije, 
- poznavanje sustava vatrodojave, poznavanje sustava protuprovale i ostalih područja 
tehničke zaštite, 
- poznavanje rada na računalu. 
 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:  
- Životopis, 
- Domovnicu, 
- Svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, 
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci), 
- Potvrda HZMO-a o radnom stažu koja nije starija od dana natječaja. 

    
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na 
natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne 
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i 
vještina za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.  
Način objavljivanja prethodne provjere znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje 
poslova radnog mjesta, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, bit će objavljeni na Web 
stranici Muzeja, www.gmv.hr, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. 



Prijave se podnose na adresu: Gradski muzej Varaždin, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3, 
42000 Varaždin, putem pošte ili osobno, s naznakom „za natječaj“, KLASA: 612-05/21-
01/152 
 
   
 
        Gradski muzej Varaždin 
 
 
 
 
 
 
 


