TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA NOVA GRADIŠKA
Slavonskih graničara 7, Nova Gradiška

URBROJ: 10/17
Nova Gradiška, 10.siječanj.2017.

PREDMET:

PRIJAM U SLUŽBU U TURISTIČKI URED TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA NOVA GRADIŠKA NA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK/CA
-Poziv kandidatima na intervju

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08),
Pravilniku o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada,
županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14 i 114/14), te natječaju objavljenom
na oglasnoj ploči, službenim stranicama Turističke zajednice grada Nova Gradiška www.tzgng.hr te na
HZZ-u, direktorica turističkog ureda Dinka Matijević objavljuje

POZIV
na intervju
Pozivaju se sljedeći kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja za prijam na rad na
neodređeno vrijeme na radno mjesto – stručni suradnik/ca u turističkom uredu:
1.
2.
3.
4.

Gorana Timarac
Ivana Trupina
Ivana Matošević
Nataša Lazić

Itervju će se održati u prostorijama Turističke zajednice grada Nova Gradiška, Slavonskih graničara 7,
Nova Gradiška dana

18.siječnja.2017. (srijeda)
1. Gorana Timarac u 10.00 sati
2. Ivana Trupina
u 10.30 sati
3. Ivana Matošević u 11.00 sati
4. Nataša Lazić u
u 11.30 sati

Za kandidata koji ne pristupi itervjuu smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati
kandidatom.

- Po dolasku , od kandidata će biti zatraženo da predoče odgovarajuće identifikacijske isprave radi

utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti provjereno znanje iz stranog jezika
te poznavanje rada na računalu.
-S kandidatima koji su uspješno dokazali znanje iz stranog jezika i poznavanje rada na računalu provest
će se intervju (razgovor).
- Na intervjuu (razgovoru) kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova ovisno o ocjeni Povjerenstva
koje utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi.
Nakon provedenog
bodova.

razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju

Na temelju Izvješća i rang-liste kandidata direktorica turističkog ureda donosi rješenje o prijemu
izabranog kandidata, a koje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su pristupili intervjuu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

