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Na  osnovi  članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju 

kandidata za zapošljavanje Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč , upućuje se:  

 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) 

Pozivaju se kandidati/kinje  prijavljeni na Natječaj za popunu radnih mjesta objavljen na web-stranici 

Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

dana 12.rujna 2019. godine na razgovor (intervvju) koji će se održati  

u srijedu, 25. rujna 2019. godine, s početkom u 8,30 sati  u uredu ravnateljice Turističko-

ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč, Prvomajska 6, 52440, Poreč 

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE NATJEČAJA BITI ĆE OSOBNO OBAVIJEŠTENI PUTEM 

ELEKTRONIČKE POŠTE. 

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. 

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne 

ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele 

pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti razgovoru ( intervjuu). 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na 

natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.  

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada 

(temeljem iskustva ili osposobljavanja), komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese 

kandidata za rad u Školi. 

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 1 do 5 bodova. Ukupni 

rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih procjena svih 

članova povjerenstva. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od 

ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

Za kandidate koji su ostvarili najmanje 50 % bodova od ukupnog broja bodova svih članova 

Povjerenstva, Povjerenstvo može zatražiti održavanje oglednog nastavnog sata ili drugu praktičnu 

provjeru, koji se procjenjuje i vrednuje istim postupkom kao i razgovor (intervju). 

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom postupku. Uz izvješće se 

prilaže rang-lista kandidata. 

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole. 

 

Predsjednik Povjerenstva: 

Danijela Banko 


