REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
KLASA: 112-03/18-01/3
URBROJ: 2109/21-01-18-6
Gornji Mihaljevec, 10.05.2018.g.
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na
ZA PRIJAM U SLUŽBU KOMUNALNOG DJELATNIKA – DOMARA (zamjena za bolovanje)
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
KOMUNALNI DJELATNIK – DOMAR
OPIS POSLOVA radnog mjesta:
- obavlja održavanje reda i čistoće i pregled svih objekata u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec,
- održavanje okoliša oko svih objekata u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec,
- organizacija košnje i košnja trave na svim površinama u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec,
- priprema prostorija u Domu kulture za održavanje manifestacija i ostale prigode,
- održavanje čistoće pješačko - bicklističkih staza na području Općine Gornji Mihaljevec,
- održavanje i organizacija održavanja prometnih znakova koji se nalaze na općinskim prometnicama,
- obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada, te poslove koje mu povjeri
pročelnik ili načelnik.
PODACI O PLAĆI
Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike
(5.315,24 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 1,10 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.
NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE
KANDIDATA/KANDIDATKINJA:

PROVJERE

ZNANJA

I

SPOSOBNOSTI

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za
provedbu natječaja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/
kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (opći i posebni uvjeti, te pravodobna i potpuna
dokumentacija). Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testu općeg znanja i/ili usmenom razgovoru
smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.
Provjera obuhvaća:
- test općeg znanja (pitanja, npr. tko je predsjednik Republike Hrvatske)
- usmeni razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu općeg znanja
Test općeg znanja sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na testu općeg znanja je
10 bodova, a usmeni razgovor se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili
više od 50% bodova na testu općeg znanja.
Kandidati će pristupiti testu općeg znanja dana 15.05.2018. godine u 18,00 sati, Gornji
Mihaljevec 74, vijećnica.
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PRAVILA TESTIRANJA
Po dolasku na test općeg znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti
podijeljena pitanja. Test općeg znanja traje maksimalno 20 minuta.
Za vrijeme testa općeg znanja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz usmeni razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost,
komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Gornji Mihaljevec.
Rezultati usmenog razgovora boduju se od 1 do 10 bodova.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Robert Veselko v.r.
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