SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, Labin
KLASA: 112-01/20-01/05
URBROJ: 2144-14-01-20-5
Labin, 25. lipnja 2020.

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi
Mate Blažine Labin (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2144-14-07-19-1 od 30. siječnja 2019.)
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Povjerenstvo)
donosi

Poziv na Intervju (razgovor)
I.
Na temelju natječaja objavljenog od 10. lipnja 2020. do 18. lipnja 2020., za radno
mjesto Tajnik/ca na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno pozivamo na
intervju (razgovor) kandidate koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu sa svim
prilozima odnosno ispravama navedenim u natječaju te koji ispunjavaju uvjete natječaja.
Intervju (razgovor) održati će se dana 02. srpnja 2020. (četvrtak) u prostorijama
Srednje škole Mate Blažine Labin, Rudarska 4, Labin prema sljedećem rasporedu:
R. br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime i prezime kandidata

Marina Benković
Robin Tenčić
Entoni Dobrić
Marko Keser
Ana Stojšić
Iva Gobin
Ivan Marić

Vrijeme intervjua (razgovora)

08,00 sati
08,20 sati
08,40 sati
09,00 sati
09,20 sati
09,40 sati
10,00 sati

II.
Na temelju natječaja objavljenog od 10. lipnja 2020. do 18. lipnja 2020., za radno
mjesto nastavnik/ca njemačkog jezika na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 sati
u nastavi, 20 sati tjedno ukupno), određeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica.) pozivamo na
intervju (razgovor) kandidate koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu sa svim
prilozima odnosno ispravama navedenim u natječaju te koji ispunjavaju uvjete natječaja.
Intervju (razgovor) održati će se dana 03. srpnja 2020. (petak) u prostorijama Srednje
škole Mate Blažine Labin, Rudarska 4, Labin prema sljedećem rasporedu:
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R.
br.

Ime i prezime kandidata

1. Lucia Veršić
2. Ljiljana Tadić Komadina

Vrijeme intervjua (razgovora)

08,00 sati
08,20 sati

III.Na temelju natječaja objavljenog od 10. lipnja 2020. do 18. lipnja 2020., za radno mjesto
nastavnik/ca sociologije, nepuno radno vrijeme (4 sata nastave, 7 radnih sati tjedno),
neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica) pozivamo na intervju (razgovor) kandidate koji su
dostavili pravodobnu i potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama navedenim u
natječaju te koji ispunjavaju uvjete natječaja.
Intervju (razgovor) održati će se dana 03. srpnja 2020. (petak) u prostorijama Srednje
škole Mate Blažine Labin, Rudarska 4, Labin prema sljedećem rasporedu:

R.
br.

Ime i prezime kandidata

1. Nikola Jeličić
2. Miroslav Hudi

Vrijeme intervjua (razgovora)

08,40 sati
09,00 sati

IV.
Na temelju natječaja objavljenog od 10. lipnja 2020. do 18. lipnja 2020., za radno
mjesto Stručni suradnik/ica pedagog/inja (m/ž) – puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na
određeno vrijeme (zamjena) – 1 izvršitelj/ica, pozivamo na intervju (razgovor) kandidate
koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama
navedenim u natječaju te koji ispunjavaju uvjete natječaja.
Intervju (razgovor) održati će se dana 06. srpnja 2020. (ponedjeljak) u prostorijama
Srednje škole Mate Blažine Labin, Rudarska 4, Labin prema sljedećem rasporedu:
R.
br.

Ime i prezime kandidata

1.
2.
3.
4.

Marina Bijonda Brezac
Gržinić Letizia
Matea Trifunović
Jelena Blackham

Vrijeme intervjua (razgovora)

08,00 sati
08,20 sati
09,00 sati
09,20 sati

❖ Pri dolasku na testiranje, svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.
❖ Povjerenstvo provodi Intervju (razgovor) s kandidatima. Povjerenstvo u razgovoru s
kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada. Nakon provedenog
intervjua (razgovora), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata.
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❖ Ako kandidat ne pristupi Intervjuu (razgovoru), smatra se da je odustao od daljnjeg
natječajnog postupka.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata
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