Zagreb, 27. ožujka 2018. godine

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME
U ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“ ZA RADNO MJESTO
VIŠI SAVJETNIK SPECIJALIST U UREDU ZA RAZVOJ, OPERATIVNO
POSLOVANJE I PROJEKTE
(u daljnjem tekstu: Natječaj)

REZULTATI NATJEČAJA NAKON PROVEDENOG POSTUPKA PISANE, USMENE I
PRAKTIČNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) je dana 6. veljače 2018. godine
objavila natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Zakladi za radno
mjesto „Viši savjetnik specijalist u Uredu za razvoj, operativno poslovanje i projekte“.
Natječaj je objavljen na internetskom portalu MojPosao, na službenoj internetskoj
stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Zaklade. Prijave na
natječaj bilo je moguće podnijeti isključivo elektroničkim putem (putem linka za prijavu
na internetskom portalu MojPosao) do zaključno 20. veljače 2018. godine 23:59:59 sati.
Zaklada je dana 22. veljače 2018. godine provela pisanu provjeru stručnih znanja i
sposobnosti za sve kandidate koji su ispunili formalno-pravne uvjete natječaja i koji su
pristupili tom dijelu testiranja. Od ukupno 46 (četrdeset šest) prijava zainteresiranih
kandidata, njih 28 (dvadeset osam) je ispunjavalo formalno-pravne uvjete natječaja te
su bili pozvani da pristupe pisanoj provjeri stručnih znanja i sposobnosti, kojoj je
pristupilo 17 (sedamnaest) kandidata.
Uvjet za pristupanje usmenoj provjeri stručnih znanja i sposobnosti bio je postotak
uspješnosti u vrijednosti od najmanje 30 % (trideset posto) ukupnih bodova (najmanje
10 od 33 moguća boda) na prethodno provedenoj pisanoj provjeri stručnih znanja
i sposobnosti. Taj uvjet ispunilo je 8 (osam) kandidata, koji su pristupili usmenoj
provjeri održanoj dana 14. ožujka 2018. godine.
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EVIDENCIJSKA
OZNAKA
KANDIDATA

USMENA PROVJERA
ZNANJA I SPOSOBNOSTI
- OSTVARENI BODOVI -

1
2
3
4
5
6
7
8

8947030
8957872
8944660
8957974
8943884
8935918
8968209
8917761

18/18
18/18
17/18
15/18
15/18
13/18
13/18
10/18

USMENA PROVJERA
ZNANJA I
SPOSOBNOSTI
- % USPJEŠNOSTI 100%
100%
94%
83%
83%
72%
72%
55%

U završni dio provjere stručnih znanja i sposobnosti, odnosno na praktično testiranje,
pozvano je ukupno 4 (četvero) kandidata evidencijskih oznaka 8957872, 8947030,
8944660 i 8943884.
Praktična provjera stručnih znanja i sposobnosti provedena je dana 22. ožujka 2018.
godine na koju je pristupilo 3 (troje) kandidata evidencijskih oznaka: 8957872, 8947030,
i 8943884.
Nakon cjelokupnog postupka provjere stručnih znanja i sposobnosti, ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za radno mjesto „Viši savjetnik specijalist u Uredu za razvoj,
operativno poslovanje i projekte“ ponuđeno je kandidatu evidencijske oznake
8957872, koji će sa Zakladom zaključiti ugovor o radu s početkom rada na dan 3. travnja
2018. godine.
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