Broj: HZN-1-4/2019-IBO-64
Zagreb, 27. ožujak 2019.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja
objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 14/2019, od 7. veljače 2019. godine,
za prijam u radni odnos u Hrvatski zavod za norme donosi

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su zadovoljili na testiranju za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4. iz javnog
natječaja za prijam u radni odnos u Hrvatski zavod za norme, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 14/2019, od 7. veljače 2019. godine
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RAZGOVOR (INTERVJU)
održat će se dana 4. travnja 2019. godine u službenim prostorijama Hrvatskog zavoda za norme,
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
Pozivaju se sljedeći kandidati/kinje s navedenim inicijalima imena i prezimena te datumom rođenja da pristupe razgovoru
(intervjuu) u naznačeno vrijeme:
Dvorana Slavoljub Penkala
Vrijeme razgovora

Inicijali

Datum rođenja

09:00 – 09:15

M. M.

20. 05. 1982.

09:30 – 09:45

B. G. G.

29. 01. 1975.

09:45 – 10:00

L. Š.

20. 02. 1978.

10:00 – 10:15

M. L.

28. 11. 1985.

10:15 – 10:30

M. P.

11. 03. 1982.

10:30 – 10:45

T. Š.

23. 03. 1967.

11:00 – 11:15

D. H.

09. 06. 1974.

11:15 – 11:30

M. K.

03. 12. 1970.

11:45 – 12:00

S. H. S.

23. 05. 1972.

12:00 – 12:15

D. P.

04. 06. 1985.

Molimo kandidate da poštuju predviđeno vrijeme razgovora.
Nakon dolaska na razgovor, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi
utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru.
Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra
kandidatom/kinjom.
Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu
ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje dostavlja ravnatelju
HZN-a.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi izvornike svih potrebnih
dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.
Svi prijavljeni kandidati/kinje obavijestit će se putem elektroničke pošte o izabranom kandidatu s kojim ravnatelj sklapa
ugovor o radu.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
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