POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno
mjesto pod rednim brojem
4. DOMAR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku opće tehničkih poslova, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove,
Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim
radom u trajanju od dva mjeseca, mjesto rada Zagreb
PISANO TESTIRANJE I RAZGOVOR s kandidatima održat će se dana 23. travnja 2019. godine na adresi
Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.
Pozivaju se sljedeći kandidati s navedenim inicijalima prezimena i imena i godinom rođenja da pristupe testiranju
i razgovoru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.J. (1974.) u 8,30 sati
G.S. (1978.) u 9,00 sati
K.M. (1971) u 9,30 sati
P.A. (1988.) u 10,00 sati
T.M. (1971.) u 10,30 sati
T.D. (1957.) u 11,00 sati
V.M. (1968.) u 11,30 sati

Nakon pisane provjere znanja/testa u trajanju od 15 minuta, s kandidatima će biti proveden razgovor.
Izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 4:
- mrežna stranica Hrvatskog restauratorskog zavoda http://www.h-r-z.hr/ - opće informacije o Hrvatskom
restauratorskom zavodu
- pisana provjera znanja također će obuhvaćati i provjeru stručnih vještina potrebnih za stručno obavljanje
poslova radnog mjesta „Domar“
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Po dolasku na pisanu provjeru znanja/testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti
testiranju.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena pisanog testiranja u trajanju od 15 minuta.
Za vrijeme pisane provjere znanja/testiranja nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti
mobitel ili druga komunikacijska sredstva.
Ukoliko kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat
Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

Odsjek za kadrovske poslove, tel. 4693-864

