POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam namještenika, objavljen u
Jutarnjem listu, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te putem
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. rujna 2017. i 29. rujna 2017. godine, na razgovor
(intervju) koji će se održati u razdoblju od

06. do 10. studenoga 2017. godine
u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14 (dvorana 915),
Zagreb

za radno mjesto:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom
Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom
Odjel upravljanja voznim parkom
-

osobni vozač državnog dužnosnika

Kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja biti će osobno obaviješteni
putem elektroničke pošte o točnom terminu održavanja intervjua.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju
formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima u postupku javnog natječaja
te im se putem elektroničke pošte dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog
kojih se ne smatra kandidatom.
Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati koji ne mogu
dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog
natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na
natječaj ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na
javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja, koja utvrđuje
znanja, sposobnosti i vještine te rezultate u dosadašnjem radu.

Nakon provedenog intervjua provest će se praktična provjera znanja za deset
kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate na provedenom intervju. Praktična provjera
znanja sastoji od upravljanja osobnim vozilom i snalaženja u gradskoj vožnji.
Mjesto i vrijeme održavanja praktične provjere biti će objavljeno na web-stranici
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr, najmanje pet dana prije
održavanja.
Nakon provedenog razgovora (intervjua) i praktične provjere, Komisija utvrđuje ranglistu kandidata i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje dostavlja čelniku tijela.
Izabranom kandidatu dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja
nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj
sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornika drugih dokaza o ispunjavanju
formalnih uvjeta iz javnog natječaja.
Rezultati javnog natječaja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

