DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
Vukovar
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
za obavljanje poslova pomoćnog radnika/ice
KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-01-18-42
Vukovar, 19. rujna 2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor pomoćnog radnika/ice u Dječjem vrtiću Vukovar
I, objavljuje
POZIV
za provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testa

I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Povjerenstvo je utvrdilo da usmenom razgovoru koje će se održat 25. rujna 2018.
godine (utorak) prema utvrđenom rasporedu usmenih razgovora, u prostorijama
Centralnog objekta, E. Kvaternika 27 u Vukovaru, mogu pristupiti kandidati:
M.P., 4.4.1990.- 9.00 sati
V.S., 18.9.1974.- 9.15 sati
M.Z., 5.6.1987.- 9.30 sati
I.S., 20.9.1982.- 9.45 sati
T.D., 1.7.1991.- 10.00 sati
M.D., 12.10.1994.- 10.15. sati.

II.

Usmenom razgovoru ne mogu pristupiti:
1. A.M., 18.4.1978.- nepotpuna dokumentacija
2. S.P., 8.8.1990.- nepotpuna dokumentacija
3. A.L., 29.12.1961.- nepotpuna dokumentacija

III.

Na usmeni razgovor potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji
mogućnost naknadnog usmenog razgovora, bez obzira na razloge zbog kojih
pojedini kandidat eventualno ne pristupi razgovoru. Smatra se da je kandidat koji
ne pristupi usmenom razgovoru u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na usmenom razgovoru remeti
mir i /ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči
osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV.

PRAVILA USMENOG RAZGOVORA
Usmeni razgovor provoditi će članovi Povjerenstva za provedbu natječaja, tako da
će postavljati pitanja o motiviranosti, dosadašnjem iskustvu i motivu za traženo
radno mjesto. Odgovori će se ocjenjivati bodovima od 1-5. Predviđeno vrijeme
trajanja usmenog razgovora po kandidatu je 10- tak minuta.

Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda usmenog
razgovora.
Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kinja
prema ukupnom broju bodova ostvarenih na usmenom razgovoru, te će ovisno o
uspjehu na usmenom razgovoru, vršiti i rangiranje kandidata. Tako će Upravnom
vijeću biti predložena tri najbolja kandidata/kinje sa najvećim brojem bodova.
Rezultati usmenog razgovora bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića
Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr i oglasnoj ploči Vrtića 25. rujna 2018.
Izvješće o provedenom postupku usmenog razgovora podnosi se ravnatelju i
Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar I na donošenje Odluke o izboru.
V.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

Predsjednica Povjerenstva
Silvija Genčić, dipl.def.

