Na temelju javnog natječaja KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 2109-63-03-22-01 od 1. ožujka 2022. za
zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica
(voditelj Ureda dekana), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, obavještavamo vas da će
Međimursko veleučilište u Čakovcu provesti testiranje kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete
natječaja.
Testiranje će se provesti na sljedeći način:
I.

Provjera poznavanja rada na računalu održat će se 30. ožujka 2022. u 8,00 sati u predavaonici broj
19, u prizemlju zgrade Veleučilišta. Testiranje će se sastojati od praktičnog rada na računalu u
Microsoft Office paketu.

II.

Provjera znanja engleskog jezika održat će se 30. ožujka 2022. u 9,00 sati u predavaonici broj 19, u
prizemlju zgrade Veleučilišta. Testiranje će se sastojati od pisanog ispita.

III.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za radno mjesto za koje je
raspisan natječaj održat će se 30. ožujka 2022. u 10,00 sati u predavaonici broj 19, u prizemlju
zgrade Veleučilišta. Provjera će biti u pisanom obliku, a pitanja će se temeljiti na sljedećim izvorima:
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 09/19, 52/20)
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
- Statut Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (dostupan na mrežnim stranicama Međimurskog
veleučilišta u Čakovcu).

IV.

Način bodovanja, odnosno bodovna vrijednost određuje se tako da je donja granica prolaznosti
minimum 50% ostvarenih bodova, odnosno minimum ostvarenih bodova koje kandidat mora
ostvariti na pisanoj provjeri znanja kako bi mogao pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja.

V.

Rezultati pisane provjere znanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta i pozvat će se
kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja u određenom terminu na razgovor pred
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja najkasnije u roku od pet (5) dana od dana objave
rezultata pisane provjere znanja.

VI.

Kroz razgovor će se bodovati:
- način predstavljanja kandidata
- komunikacijske vještine i pripremljenost za razgovor
- interesi kandidata
- profesionalni ciljevi i motivacija kandidata
- dosadašnje radno iskustvo i rezultati provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova za koje je javni natječaj raspisan.

VII.

Nakon provedenog razgovora s kandidatima Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavit će
rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja

i bodova ostvarenih na razgovoru (intervju) s kandidatima. Rang lista kandidata biti će objavljena
na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Kandidati koji se pozivaju na testiranje 30. ožujka 2022. (po abecednom redu):
Rbr.

ime

IME I PREZIME

1

Siniša

Danček

2

Maja

Grđan

3

Klementina

Novak

4

Marija

Polak

5

Danijela

Poštenik

6

Miran

Vidović

7

Merita

Zadravec

8

Vanja

Žganec

Kandidati su obvezni na testiranje donijeti osobnu iskaznicu i masku za lice te se pridržavati propisanih
epidemioloških mjera. Prije početka testiranja izvršiti će se uvid u osobnu iskaznicu radi utvrđivanja
identiteta. Kandidati koji dođu bez osobne iskaznice neće moći pristupiti testiranju.
Kandidati koji ne pristupe testiranjima smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

