Broj: HZN-1-5/2019-IBO-12
Zagreb, 29. ožujak 2019.

Povjerenstvo
za provedbu JAVNOG POZIVA
za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u
Hrvatskom zavodu za norme

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su ispunili propisane uvjete iz javnog poziva za prijam na stručno osposobljavanje za
radno mjesto Stručni suradnik za praćenje rada ISO-a i CEN-a bez zasnivanja radnog odnosa
u Hrvatski zavod za norme, objavljenog na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za
norme i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 12. ožujka 2019. godine
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RAZGOVOR (INTERVJU)
održat će se dana 5. 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:
HZN – dvorana Slavoljub Penkala
Vrijeme razgovora

Inicijali

Datum rođenja

09:00 – 09:20

M. R.

11. 02. 1991.

09:25 – 09:45

L. M.

22. 08. 1994.

09:50 – 10:10

K. F.

06. 05. 1992.

10:15 – 10:35

L. M.

26. 02. 1995.

10:40 – 11:00

L. H.

28. 12. 1994.

11:05 – 11:25

D. Z.

03. 11. 1991.

11:30 – 11:50

M. LJ.

09. 08. 1993.

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 poziv i više se ne smatra
kandidatom/kinjom.
Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje dostavlja ravnatelju
HZN-a.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku dostavi izvornike svih potrebnih dokaza o ispunjavanju formalnih
uvjeta iz javnog poziva.
Svi prijavljeni kandidati/kinje obavijestit će se putem elektroničke pošte o izabranom kandidatu s kojim Hrvatski zavod za
zapošljavanje sklapa ugovor.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva

Stranica 2 od 2

