Mostar, 16.11.2022.
Broj: 208/22
Temeljem članka 20. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18),
sukladno članku 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u
Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“ broj 4/19) i člankom 4. Pravilnika
o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru te Odluke ravnatelja o prijemu u radni odnos
broj 207/22 od 15.11.2022., ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
Raspisuje se javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni
rad od šest mjeseci) za slijedeće radno mjesto:
1. Stručni suradnik za odnose s javnošću, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno

vrijeme, probni rad u trajanju od šest mjeseci

I. OPISI POSLOVA
Opis poslova Stručnog suradnika za odnose s javnošću:
- organizira sve propagandne aktivnosti vezane za cjelokupnu programsku djelatnost
Kazališta i odgovoran je za realizaciju istih
- organizira konferencije za novinare povodom početka proba za novu predstavu,
premijera i završetka kazališne sezone te u svim ostalim prilikama kada je potrebno
obavijestiti javnost o aktivnostima kazališta
- brine o redovitoj prisutnosti kazališta u tiskanim i elektroničkim medijima, organizira
intervjue u tiskanim i elektroničkim medijima
- brine o organiziranju foto i video snimanja predstava kao i distribucije materijala
prema medijima te brine o arhiviranju foto i video materijala predstava
- arhivira sve objavljene tekstove kao i po mogućnosti audio-vizualne sadržaje
objavljene u medijima o Kazalištu
- uređuje internet stranicu Kazališta kao i stranice koje Kazalište ima otvorene na
društvenim mrežama.

II. UVJETI ZA RADNO MJESTO
Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
- VSS (VII.) – Fakultet društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog
sustava studiranja koje se vrednuje s 240 ECTS bodova
- kao i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta:
1 godina radnog iskustva u istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na
računalu, organizacijske i stručne sposobnosti, engleski jezik (aktivno), 6
mjeseci probnog rada.

III. POTREBNI DOKUMENTI
Kandidati su uz popunjeni obrazac prijave na natječaj i biografiju koji se može preuzeti
na web stranici www.hnkmostar.ba, dužni dostaviti ovjerene preslike slijedeće
dokumentacije:
- sveučilišna diploma (nostrificirana ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u drugoj državi nakon 6. 4.1992.)
- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane
nadležnog tijela)
- dokaz o radnom iskustvu, s opisom poslova koje kandidat obavlja / je obavljao kod
poslodavca/poslodavaca
- životopis
- izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda)
- drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.
Napomena: Kandidati koji budu primljeni na radna mjesta, prije zasnivanja radnog
odnosa dužni će biti dostaviti dokumente potrebne za zasnivanje radnog odnosa
sukladno propisima, uključujući i liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj/radnoj
sposobnosti.
IV. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se preporučenom pošiljkom na
adresu:
Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru
Kneza Domagoja b.b.
88000 Mostar
s naznakom:
„Prijava na javni natječaj za popunu radnog mjesta – ne otvarati“
Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
V. OSTALE NAPOMENE
Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete tražene javnim oglasom biti će pozvani na pismeni i
usmeni ispit na kojem će se izvršiti provjera traženih uvjeta za radno mjesto.
Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim
pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja obavijesti u Večernjem listu i Dnevnom
listu koji su dostupni na području HNŽ, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje HNŽ kao i
objave natječaja na internet stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru –
www.hnkmostar.ba.

