
 
GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA SPLIT OBJAVLJUJE 

 

 

Natječaj za radno mjesto 

 

1. Suradnik/ica u Službi za marketing i razvoj – Voditelj/ica projekta „Za dobre vibre – 

čitaj libre“, (VSS) na određeno, puno radno vrijeme, 1  izvršitelj (m/ž) 

 

Radno mjesto: 

Mjesto rada: Split 

Broj traženih radnika: 1 

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme, dvije (2) godine  

Radno iskustvo: 3 godine 

Radno vrijeme: puno  

Naknada za prijevoz: U cijelosti 

Natječaj vrijedi od: 17. rujna 2021. 

Natječaj vrijedi do: 24. rujna 2021. 

 

UVJETI:  

Razina obrazovanja: VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz 

programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je 

stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 105/04, 

174/04 i 46/07) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja  

 

 

Opis  posla: 

Ovo radno mjesto predviđa rad na vođenju i implementiranju EU projekta „Za dobre vibre - 

čitaj libre“ u sklopu natječaja kojeg je GKMM Split prijavila na Poziv UP.02.1.1.15 Čitanjem 

do uključivog društva Ministarstva kulture i medija RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva, posredničkih tijela Europskog socijalnog fonda i koji je odobren za financiranje u 

ukupnom iznosu od 3.938.232,95 kn bespovratnih sredstava, sa 100% sufinanciranjem svih 

troškova. Projekt za cilj ima razvoj čitalačke kulture i pismenosti na području Splitsko-

dalmatinske županije uspostavom bibliobusne službe koja će omogućiti pristup knjizi svima 

koji nemaju dostupne knjižnice na području svoje općine ili grada, kao i promicanju i 

popularizaciji čitalačke kulture posebice u populaciji osoba mlađih od 25 godina, starijih od 54 

te osoba s invaliditetom te kroz navedene aktivnosti doprinijeti povećanju socijalne 

uključenosti navedenih ciljnih skupina projekta. Voditelj/ica projekta će biti zadužen/a za 

provedbu projekta za vrijeme njegova trajanja, odnosno biti će zadužen/a za obavljanje svih 

organizacijskih, administrativnih i drugih poslova u svim projektnim aktivnostima, te je 

odgovoran/na za cjelokupno vođenje projekta. Voditelj/ica projekta kontrolira kvalitetu 



provedbe Projekta, provodi samokontrole i druge kontrolne aktivnosti s ciljem učinkovitog, 

svrsishodnog i ekonomičnog odvijanja poslovnih procesa, analizira slabosti, nepravilnosti, 

preporuke, pritužbe i rizike te predlaže unapređenja. Izrađuje financijske i druge izvještaje, 

izrađuje i šalje ZNS obrasce, te komunicira s posredničkim tijelom (PT). Prati provedbu 

postupaka javne nabave u projektu, te kontrolira krajnje korisnike. Voditelj/ica projekta će biti 

zadužen/a za koordinaciju aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Obavlja aktivnosti sukladno 

propisanim poslovnim procesima u kojima sudjeluje. Daje stručne savjete i mišljenja, 

poduzima mjere za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadataka u sklopu Projekta, u 

suradnji s Ravnateljicom predlaže mjere unapređenja provedbe istoga. Obavlja poslove 

praćenja stanja, strukovnih normi i propisa vezanih za Projekt, po potrebi sudjeluje u radu 

stručnih radnih grupa, te obavlja i druge aktivnosti i poslove po nalogu Ravnateljice. 

  

Traženi profil kandidata/kinje: 
 Obvezno najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz pisanje i upravljanje 

projektima financiranih sredstvima EU (poznavanje projektnog ciklusa: prijava, 

upravljanje te izvještavanje o projektima) 

 Poželjno iskustvo rada u sektoru obrazovanja ili bavljenje obrazovnim politikama 

 Napredno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru 

 Visoka motivacija za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje 

 Samostalnost i pedantnost u izvršavanju zadaća 

 Dobre organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost 

 Sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine 

 Napredno korištenje MS Office aplikacija (Word, Excel, Power Point) i Interneta 

 Posjedovanje vozačke dozvole za vozila B kategorije 

  

Prijava: 

 Prijava se sastoji od (1) životopisa na hrvatskom jeziku, (2) motivacijskog pisma ili 

zamolbe, (3) neovjerene preslike dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica, 

važeća putovnica, važeća osobna iskaznica), (4) dokaze o stečenoj stručnoj spremi u 

neovjerenoj preslici (diploma), (5) uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne 

starije od šest mjeseci), (6) dokaza o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na 

odgovarajućim poslovima (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje. Zapis/Potvrda između ostalih podataka, mora 

sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i 

potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivalištu i trajanju 

staža osiguranja). 

 Prijave se šalju isključivo elektroničkom poštom na gkmm@gkmm.hr i 

ravnateljica@gkmm.hr. 

 Molimo da u elektroničkoj pošti pod ‘Subject’ OBAVEZNO napišete: 2021. Suradnik/ica 

u Službi za marketing i razvoj – Voditelj/ica projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“, 

 Rok za slanje prijave: 24. rujna 2021. 

 Intervjui s kandidatima čije prijave uđu u uži krug će biti održani u periodu od 29. rujna 

do1. listopada 2021. 

 Preuzimanje posla za odabranog kandidata/kinju je odmah po odabiru i sklapanju ugovora 

o radu 

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati 
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O POSLODAVCU: 

Naziv: Gradska knjižnica Marka Marulića Split 

Adresa: Ulica slobode 2, Split 

Ravnateljica: Grozdana Ribičić, knjižničarska savjetnica 

Kontakt osoba: Jelena Grgić, mag.iur., tajnica 

E-mail: gkmm@gkmm.hr, ravnateljica@gkmm.hr 

Telefon: 021/685-012 

OIB: 31775955033 

Djelatnost: knjižnična 

 

 

NAPOMENA:  

 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti 

preslike dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 

1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta 

iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na 

internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za 

ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

   

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanj

u.pdf 

 

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni 

dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

 

 

Ravnateljica 

Grozdana Ribičić, knjižničarska savjetnica 

 

 

 

 

 

KLASA: 112-01/21-02/1 

URBROJ:2181-237-01/21-785 

Split, 17. rujna 2021. 
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