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Bjelovar, 10.07.2018.

TESTIRANJE I UPUTE

KANDIDATIMA

POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA ODREĐENO VRIJEME ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVENIH
POSLOVA U DOMU ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
voditelja računovodstvenih poslova u Domu za starije osobe Bjelovar,
poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj, a koji
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja

za dan 13. srpnja (petak) 2018. ( petak) u 9,00 sati
u čitaonici Doma za starije osobe Bjelovar

Na testiranje za prijem u radni odnos na određeno vrijeme voditelja
računovodstvenih poslova u Domu za starije osobe Bjelovar pozivaju se
slijedeći kandidati :

1.
2.
3.
4.
5.

ZDENKA HUDINA, BJELOVAR
ROMANA STARČEVIĆ, BJELOVAR
KARLO POLAŠEK, BJELOVAR
OLIVERA POHAJDA, BJELOVAR
NIKOLINA VADLJEVIĆ GOGIĆ

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano
testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova
od 1 do 10.
Pismeni obuhvat provjere znanja uključuje slijedeće zakone:
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,
130/17),
Zakon o proračunu ( Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15).
PRAVILA TESTIRANJA:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo
predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu
podnijeli prijavu na natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu
pristupiti testiranju.
Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podijeljena pitanja za
provjeru znanja. Ova provjera znanja traje 30 minuta.
Za provjeru znanja, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati položili test ako su dobili najmanje 5 bodova na
testiranju.
Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s
povjerenstvom ( intervju).
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje
50% ukupnog broja bodova na testiranju.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja
bodova na testiranju, na razgovor s Povjerenstvom ( intervju) pristupit će
isti dan u dogovoreno vrijeme poslije pisanog testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese,
profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Domu za starije osobe
Bjelovar. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje tj. svakom
pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje
rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te v.d.
ravnateljice Doma za starije osobe Bjelovar dostavlja izvješće o provedenom
postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za prijem.
V.d. ravnateljice donosi Odluku o prijemu koja se dostavlja svim
kandidatima koji su se prijavili na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete
propisane natječajem.
Svi kandidati prijavljeni na natječaj koji su ispunjavali formalne
uvjete propisane natječajem imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Kandidat koji nije zadovoljan odlukom v.d. ravnateljice ima pravo
podnijeti prigovor Upravnom vijeću Doma za starije osobe Bjelovar.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

