Vukovarska cesta 1
33000 Virovitica
KLASA: 100-01/19-01/136
URBROJ: 2189-34-01/1-19-3
Virovitica, 15. studenog 2019.g.

POZIV NA RAZGOVOR - INTERVJU ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK
INFORMATIKE I NASTAVNIK RAČUNALSTVA
U STRUKOVNOJ ŠKOLI VIROVITICA
Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i postupka
vrednovanja i načinu procjene kandidata po raspisanom natječaju za zapošljavanje na radnom
mjestu: nastavnik informatike i nastavnik računalstva KLASA:100-01/19-01/136,
URBROJ: 2189-34-01/1-19-1 od 4. studenog 2019. godine i Pravilnika o načinu i postupku
zapošljavanja u Strukovnoj školi Virovitica, KLASA:003-05/19-01/01, URBROJ: 2189-3401/1-19-1, Povjerenstvo poziva kandidata: Darija Karnika, koji je pravodobno dostavio
potpunu prijavu sa svim prilozima i jedini ispunjavaja uvjete natječaja za nastavnika
informatike na razgovor koji će se održati 21. studenog 2019. godine u 11:00 sati u
knjižnici Strukovne škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, 33000 Virovitica.
Na razgovor – intervju potrebno je ponijeti identifikacijsku ispravu.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni smatra se da je odustao od prijave na
natječaj.
Članovi Povjerenstva kandidatu će postaviti pitanja iz područja koja su vezana uz obavljanje
poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj te procjenu obrazovanja i profesionalnu
edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju
za rad te osobne karakteristike kandidata u vezi radnog mjesta a koja se vrednuju od strane
svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0-10 bodova i na kraju zbrajaju.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervju ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja Povjerenstvo je dužno dostaviti izvješće o
provedenom postupku i utvrditi rang listu kandidata s naznakom broja bodova koje su
ostvarili temeljem provedenog postupka ravnateljici Škole.
Ravnateljica je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za
zapošljavanje.
Na natječaj za nastavnika računalstva je pristiglo pet (5) pravodobnih prijava, od kojih
ni jedna ne zadovoljava uvjete iz natječaja, stoga se razgovor – intervju neće održati.
Predsjednica Povjerenstva:
Mirela Vlašić Fištrović
_____________________

