OSNOVNA ŠKOLA JOSIPOVAC
OSJEČKA 77 A, JOSIPOVAC
KLASA: 112-02/22-01/03
URBROJ:2158-126/01-22-05
Josipovac, 3. 2. 2022.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 21. siječnja 2022. na mrežnoj stranici
i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole
Josipovac, www.os-josipovac.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika
„NATJEČAJI“ za radno mjesto učitelja kemije, na neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno.

POZIV NA RAZGOVOR
kandidata s Povjerenstvom koji će se
održati dana 9. veljače 2022. godine, s početkom u 14:00 sati,
u Osnovnoj školi Josipovac, u prizemlju zgrade uz obvezu pridržavanja svih epidemioloških
mjera.

Nakon pregledanih prijava Povjerenstvo objavljuje popis kandidata koji se pozivaju na razgovor:
Redni broj
1.
2.
3.
4.

PREZIME I IME KANDIDATA
Kristina Mutabdžić, Magistra edukacije biologije i kemije
Ana Rack, Magistra edukacije kemije
Martina Janković, Magistra edukacije biologije i kemije
Ivančica Jurčević Agić, Profesor biologije i kemije

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon
vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.
Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata
za rad u Školi.
Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju
koje se utvrđuje prije intervjua identitet kandidata.
Intervju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo
utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima Povjerenstvo će prozvati osobe na razgovor uz pridržavanje
svih epidemioloških mjera.
Na intervju kandidatima će se postaviti 5 pitanja. Predviđeno vrijeme vrednovanja kandidata je 10
minuta. Svaki član Povjerenstva vrednuje kandidata bodovima od 0 do 10 bodova.
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rezultate svakog kandidata koji je
pristupio razgovoru s Povjerenstvom.
Poziv na razgovor objavit će se dana 4. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole
Josipovac, Josipovac www.os-josipovac.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“,
podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR“.

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

