REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA:
112-03/20-01/1
URBROJ: 2103/02-01-20-7
Kapela, 30. ožujka 2020.
Na temelju odredbe članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), a povodom raspisanog
natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme „Voditelja/icu projekta Zaželi – Program
zapošljavanja žena u Općini Kapela“, koji je objavljen na stranicama HZZ-a, Povjerenstvo za provedbu
natječaja dana 30. ožujka 2020. godine, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranjem), koje će se održati dana 01. travnja 2020.
godine (srijeda) u 10,00 sati u vijećnici Općine Kapela, Bilogorska ul. 90, 43203 Kapela (zgrada Općine
Kapela I. kat – ulaz sa dvorišne strane).
Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to:
1. Katarina Horvat,
2. Martina Hrebak Rakijaš,
3. Ines Vuković.
Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata. Ukoliko
kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Kandidati koji na testiranju ostvare bodovni rezultat 50% i više, stječu pravo na daljnju provjeru znanja
putem intervjua, a o datumu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obavješteni naknadno.
Kandidat koji je ostvario bodovni rezultat manji od 50% bodova, nije uspješno položio test i za njega je
daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti završen, te nema pravo na obavljanje intervjua i
isključuje se u cijelosti iz daljnjeg natječajnog postupka.
UPOZORENJE:

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja (testiranjem), povukao prijavu na
natječaj (Članak 22. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

PREDSJEDNIK
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Ivan Babec, dipl. oec.

Dostaviti:
1. Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete (e-mailom),
2. Na objavu na web stranicu Općine Kapela,
3. Na objavu na oglasnu ploču Općine Kapela.

