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Predmet: Obavijest i upute o intervjuu kandidata nakon objavljenog natjedaja za nova radna
mjesta

Natjecaj za nova radna mjesta je trajao od 27. sijecnja do 4. veljad e 2021. Objavljen je bio na
stranicama HZZ-a, Web stranicama i oglasnim plocama Glazbene Skole PoZega. OglaSena su
sljedeia radna mjesta:

1 prof. geografije na nepuno odredeno radno vrijeme 2 sati u nastavi [4 ukupno) zamjena do povratka
djelatn ice sa porod i lj nog/rod iteljskog dopusta

1 voditelj radunovodstva na puno odredeno radno vrijeme, zamjena o povratka djelatnice sa
porodiljnog/roditeljskog dopusta u punom radnom vremenu

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrdilo je da se provodi intervju sa prijavljenim
kandidatima za radno mjesto voditelja racunovodstva koji su predali potpune i pravodobne
prijave iispunjavaju formalne uvijete natjedaja. Zaradno mjesto prof. geografije javio se pol
kandidat kojije predao potpunu dokumentaciju i ispunjava formalne uvijete natjecaja.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrdilo je sljedecu listu kandidata koji su predali
pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvijete natjecaja za radno mjesto
voditelja radunovodstva te ih poziva na intervju:

Rbr. lme i pocetno slovo prezimena
4
I Magdalena K.

2. Mirjana R.
7 Brigita F.

4. Marija J.
r Zrinka E. T.

Martina B.

Hrvoje A.

8. Ana R.

9. lvana K.

10. Ana N.

11. Katarina M.

12. Katarina S.

13. lnes P.

14. Suzana M.

15. Filip 0.
16. Marina J.V.
17. Mila S.

lntervju ce se OdrZati u prostorijama Glazbene Skole PoZega u detvrtak 11. veljade 2O2j. u 9,30
sati Iredni broj od 1.-6.),10,00 sati (redni broj o 7.-12.) i10,30 sati [redni broj13.-17.) .
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Pri dolasku na intervju kandidati moraju predociti osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne predodi
osobnu iskaznicu, koji ne ispunjava formalne uvijete natjecaja ili koji nije poslao pravodobnu i

potpunu prijavu ne moZe pristupiti intervjuu. Kandidat koji ispunjava uvijete natjecaja a ne
pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu i ne smatra se kandidatom za zaposlenje.
Na intervju kandidati ulaze jedan po jedan. Kandidat na intervjuu moZe ostvariti najviSe 10
bodova.
Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrduje interese, ciljeve i motivaciju kandidata za
rao.
Nakon intervjua povjerenstvo utvrduje rang listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.
Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju lzvijeSce o provedenom postupku i rang listu kandidata po
ostvarenom broju bodova, a Ravnatelj odlucuje o zapoSljavanju uz prethodnu suglasnost
Stotskog odbora.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata
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