
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA  iz Zagreba, Trg Stjepana Radića 3 raspisuje 
 

NATJEČAJ 
 

za popunu slobodnog radnog mjesta  

RUKOVODITELJ ODJELA ZA KULTURU 
u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 3, na neodređeno vrijeme 

 
Uvjeti: 

- VSS društvenog ili humanističkog  smjera 
- poznavanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu 
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima što podrazumijeva poznavanje 

hrvatske tradicijske kulture te organizacijske i komunikacijske vještine u provedbi  
kulturnih programa 

 
Opis poslova: 
 

- predlaže program kulturne suradnje i oblikuje planove za razvitak kulturnog stvaralaštva u 

duhu suvremene mobilnosti  

- organizira program i boravak iseljeničkih i manjinskih folklornih ansambala i drugih grupa i 

pojedinaca u Hrvatskoj, te organizira turneje hrvatskih folklornih ansambala, grupa i 

pojedinaca koji gostuju u iseljeničkim i manjinskim sredinama 

- organizira koncerte raznih društava, grupa i pojedinaca prema programu rada u zemlji i 

inozemstvu 

- organizira rad zimske i ljetne Škole hrvatskog folklora, te Radionice narodnih nošnji 

- analizira i sustavno prati iseljeničku i manjinsku kulturnu scenu 

- obavlja izravne savjetodavne kontakte s predstavnicima iseljeničkih društava i pojedincima, 

te njihovim potomcima i predstavnicima hrvatskih manjina u europskim državama u cilju 

afirmacije reprezentativnih uzoraka nacionalne kulture 

- koordinira rad s podružnicama u cilju ostvarenja zajedničkog manifestacijskog plana 

kulturne razmjene s iseljeništvom i hrvatskim manjinama 

- piše članke o kulturnim događanjima i projektima za časopis Maticu i web portal Hrvatske 

matice iseljenika u dogovoru s urednicima 

 

Uz pisanu zamolbu na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti: 

 - životopis; 

 - preslik diplome  

- dokaz o poznavanju engleskog jezika 

- dokaz o radnom iskustvu  

- preslik osobne iskaznice 

 
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz 
natječaja mogu biti pozvani na razgovor ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina o 
čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom. 
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat 
će se da je povukao prijavu. 
 
Hrvatska matica iseljenika zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o 
izboru kandidata. 



Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno, u roku od 8 (osam) 
dana od dana objave u Narodnim novinama natječaja na adresu: 
 
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA, 10 000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 3, s naznakom 
''Prijava na natječaj za radno mjesto Rukovoditelja Odjela za kulturu.'' 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od (8) 
osam dana od dana izbora kandidata. 
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 


