Ravnateljica Dječjeg vrtića Jakšić pri provedbi postupka prijema u radni odnos na neodređeno
vrijeme u Dječjem vrtiću Jakšić, Jakšić, na radno mjesto domar/čistač/ekonom, 1
izvršitelj/izvršiteljica, putem Natječaja, objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljava nje,
internet stranicama i oglasnoj ploči Vrtića, od 12. travnja 2017. godine,

obavješ tava kandidate

da će se pismeno testiranje za kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz
Natječaja, a koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu, održati dana 24. travnja 2017.
godine (ponedjeljak) s početkom u 09,o0 sati u prostorijamaDječjeg vrtića Jakšić, Jakšić,
Stjepana Radića 1.
Nakon obavljenog testiranja utvrditi će se rezultati testiranja, te kandidate koji su
zadovoljili na pismenom testiranju pozvati na razgovor (intervju), nakon čega će utvrditi ranglistu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pismenom testiranju i intervjuu (I.
i II. dio).
Smatra se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na Javni natje

POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI
ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U DJEČJEM VRTIĆU JAKŠIĆ ZA RADNO
MJESTO DOMAR/ČISTAČ/EKONOM/ ZA KOJE ĆE SE ODRŽATI
PISMENO TESTIRANJE
DANA 24. 04. 2017. G. (PONEDJELJAK) u 09,00 sati

R.b.
1.
2.
3.

PREZIME
Kudrnaček
Rezo
Žiberna

IME
Marijan
Dario
Bojan

RAVNATELJICA: Ivona Pečur

U Jakšiću, 21. travnja 2017. godine

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Na samo testiranje, kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu
odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, te kemijsku
olovku s kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti
testiranju. Kandidati koji na pisanom dijelu testiranja ostvare najmanje 50% točnih odgovora
bit će pozvani na razgovor (intervju). Kandidati sami snose troškove dolaska na pisano
testiranje i razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se
da je povukao prijavu na natječaj.

