NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Dječje kazalište Dubrava
10040 Zagreb, Cerska 1
Ur. broj. 1277/2018.
Zagreb, 17.srpnja 2018.

JAVNI POZIV

za izbor honorarnih vanjskih suradnika
PLESNI VODITELJ/PLESNA VODITELJICA
u kazališnoj sezoni 2018./2019.

Vrsta ugovora: honorarni posao.
Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba
koja je stekla višu ili visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na
snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,
101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15) ili umjetnička srednja plesna škola i 1
godina plesno-pedagoškog rada s djecom
ili
3 godine plesno-pedagoškog rada s djecom, uz sudjelovanje na susretima i festivalima.

Opis poslova:
- razvija scensko stvaralaštvo djece i/ili mladih po utvrđenim pedagoškim i umjetničkim kriterijima,
- predlaže primjerene teme, motive ili koncepte za predstave s djecom i/ili mladima,
- samostalno priprema ogledne satove i koreografiju predstave u dogovoru s voditeljicom Dječjeg
kazališta Dubrava,
- vodi evidenciju o pohađanju nastave polaznika plesne skupine Dramskog studija,
- u suradnji s ostalim pedagozima i voditeljicom Dječjeg kazališta Dubrava izabire polaznike za
sudjelovanje u predstavama i projektima Kazališta,
- vodi dnevnik rada,
- piše mjesečne izvještaje o radu.
Uz prijavu na javni poziv treba priložiti:
- životopis
- motivacijsko pismo koje sadrži prijedlog plana i programa rada.
Kandidati koje odabere Komisija za izbor bit će se pozvani na razgovor.
Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu elektroničke pošte info@kazalistedubrava.hr ili
poštom na adresu Narodno sveučilište Dubrava, Cerska 1, 10040 Zagreb, uz naznaku: Prijava na
javni poziv – plesni voditelj/voditeljica, u razdoblju od 17. srpnja do 24. kolovoza 2018. godine.
Nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni do 7. rujna 2018. godine.

