REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-01/15-01/04
URBROJ:2140/02-02-15-9
Đurmanec, 23. studeni 2015.
Na temelju članka 20., stavka 4., alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.),
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel
Općine Đurmanec, upućuje
POZIV ZA TESTIRANJE I INTERVJU
Dana 1. prosinca 2015. godine (utorak), s početkom u 11,00 sati u zgradi Općine
Đurmanec, u prostorijama općinske vijećnice, Đurmanec 137, održati će se postupak
provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta „Administrativni
referent-tajnik“ – 1 izvršitelj u Upravnom odjelu Općine Đurmanec, a temeljem objavljenog
oglasa na Zavodu za zapošljavanju te na web stranici Općine Đurmanec, www.djurmanec.hr i
na oglasnoj ploči Općine Đurmanec.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i koji mogu pristupiti testiranju
i intervjuu za navedeno radno mjesto na određeno vrijeme su:
-

MARIJA CVETKO iz Krapine, Donja Šemnica 129
IVANA SMILJANEC iz Đurmanca, Donji Macelj 100a.

Kandidat kad pristupi testiranju i intervjuu dužan je predočiti osobnu iskaznicu radi
identifikacije.
Kandidati koji su pozvani na testiranje dužni su prije početka prethodne provjere
znanja dostaviti potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ako to nisu već dostavili.
Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na
oglas.
Pravni izvori koje treba koristiti kandidat za pripremanje za prethodnu provjeru znanja
i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u
Obavijesti i uputama kandidatima prijavljenih na Oglas u Upravni odjel Općine Đurmanec i
na web stranici Općine Đurmanec dana 12. studeni 2015. godine.
Testiranje i intervju provode članovi Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijem u
službu.
Ovaj Poziv objavljen je na web stranici Općine Đurmaneci www.djurmanec.hr i na
oglasnoj ploči Općine Đurmanec.
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