Klasa: 612‐01/17‐01/02
Urbroj: 2140‐36‐07‐17‐19
Krapina, 11. travnja 2017.
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA UZ NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta Stručni suradnik za opće poslove
objavljen pri Zavodu za zapošljavanje dana 1.4.2017.
Prima se Stručni suradnik za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Prethodna provjera obuhvaća:
‐ provjeru znanja na osobnom računalu (Word, Excel, Web, Mail)
‐ intervju
Način obavljanja prethodne provjere:
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće osobne isprave
radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Po obavljenoj identifikaciji kandidata pristupa se provjeri znanja na osobnom računalu.
Provjera traje 30 minuta, a sastoji se od zadataka vezanih za obradu teksta (MS Word), izradu
proračunskih tablica (MS Excel) i korištenja WEB‐a i e‐mail servisa.
Za provjeru kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (MS Word najviše 3 boda, MS Excel najviše 3
boda, WEB najviše 2 boda i e‐mail najviše 2 boda).
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na prethodnoj provjeri
znanja na osobnom računalu. Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se snalažljivost, komunikativnost,
kreativnost i motivacija za rad u POU Krapina. Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10
bodova.
Nakon prethodne provjere znanja na osobnom računalu i intervjua Povjerenstvo za provedbu
natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje predaje Upravnom vijeću POU Krapina koje
donosi odluku o prijemu na radno mjesto Stručni suradnik za opće poslove.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o
prijemu na radno mjesto Stručni suradnik za opće poslove.
Protiv odluke Upravnog vijeća POU Krapina o prijemu na radno mjesto kandidata, kandidat može
podnijeti žalbu Upravnom vijeću POU Krapina u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

