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Na temelju čl. 16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radna mjesta:  1. Knjižničar informator na Dječjem odjelu – 1 izvršitelj 2.   Pomoćni knjižničar na Narodnom odjelu – 1 izvršitelj       3.   Pomoćni knjižničar na Znanstvenom odjelu – 2 izvršitelja       4.   Blagajnik u Službi općih poslova – 1 izvršitelj  dana 8. lipnja 2011. godine objavljuje    OBAVIJEST O PRETHODNOJ  PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI         I. I. I. I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenom testiranju mogu pristupiti: –  za radno mjesto knjižničara informatora na Dječjem odjelu  1. Marina Šimić  – za radna mjesta pomoćnog knjižničara na Narodnom i Znanstvenom odjelu 1. Mario Đira 2. Helena Mijat 3. Ante Mešin 4. Sonja Jurat  – za radno mjesto blagajnika u Službi općih poslova  1. Iva Stošić  II. Pismeno testiranje održat će se u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik  u srijedu, 15. lipnja 2011. godine   –  za radno mjesto Knjižničar informator na Dječjem odjelu u 9 sati – za radna mjesta Pomoćni knjižničar na Narodnom i Znanstvenom odjelu u 11 sati – za radno mjesto Blagajnik u Službi općih poslova u 13 sati.   Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku. 
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 Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja, bez obzira na razloge zbog kojih bi pojedini kandidat mogao biti spriječen da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  Smatrat će se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove, bez obzira na razlog, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pismenom testiranju remeti mir i/ili ne poštuje pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.  Pisani test sastojat će se od dvadeset pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s dva, što će – zaokruženo na dvije decimale – dati broj bodova postignutih u pismenoj provjeri (od 1 do 10).  Testiranje traje najduže šezdeset minuta.  Ostale informacije vezane uz pismeno testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik.  III.    Rezultati pismenog testiranja bit će istog dana dostupni u tajništvu Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik i na web stranici Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik. Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pismenom testiranju ostvaruju pravo pristupa intervjuu. Povjerenstvo planira provesti intervjue nakon objave rezultata pismenog testiranja.   IV.    Ovaj poziv objavljen je na web stranici Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik.     PREDSJEDNIK POVJERENSTVA                                   Sanja Jurković 


