DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM
OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM
POLOŽAJU
Radno mjesto
Mjesto rada: ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 9
Vrsta zaposlenja:
•
•

Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 24.8.2018.
Natječaj vrijedi do: 13.9.2018.

Posloprimac
Razina obrazovanja:
•
•
•
•

Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog
socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju
2014. -2020., Zaželi – Program zapošljavanja žena“, projekt Želim obrazovanje i posao kodni
broj: UP.02.1.1.05.0163, Gradsko društvo Crvenog križa raspisuje: NATJEČAJ za prijem u

radni odnos na određeno vrijeme
u sklopu projekta Želim obrazovanje i posao: djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i
osobama u nepovoljnom položaju
Uvjeti: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u
evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prednost imaju sljedeće osobe:
· žene starije od 50 godina
· žene s područja provedbe projekta
· dugotrajno nezaposlene žene
•

žene romske nacionalnosti

Opis poslova:
· pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
· pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
· pomoć pri oblačenju i svlačenju,
· briga o higijeni,
· pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.),
· pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovor i druženje te
uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
· vođenje potrebne dokumentacije i čuvanje osobnih informacija korisnika i profesionalne tajne
· redovita komunikacija s voditeljem projekta
Podrazumijeva rad na terenu. Sredstvo prijevoza je bicikl koji će djelatnicama biti osiguran od
strane Gradskog društva Crvenog križa Čakovec.
U sklopu projekta zaposlene žene imat će mogućnost besplatnog obrazovanja pa tako i
plaćenog vozačkog ispita B kategorije.
· Broj traženih djelatnica: sveukupno 9 osoba, od toga:
•
•
•
•
•

općina Gornji Mihaljevec – 2 radnice
općina Nedelišće – 2 radnice
općina Sveti Juraj na Bregu- 2 radnice
općina Strahoninec – 1 radnica
općina Štrigova – 2 radnice
Planirani početak rada: 1. listopada 2018.
Ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 24 mjeseca

Mjesto rada: Općina Gornji Mihaljevec, Općina Nedelišće, Općina Sveti Juraj na Bregu,
Općina Strahoninec, Općina Štrigova
NAČIN PRIJAVE: mailom na info@crveni-kriz-cakovec.hr, poštom ili osobnim dolaskom u ured
Uz zamolbu i životopis priložiti slijedeće:
1. potvrdu o vođenju u evidenciji HZZ-a
2. dokaz o stručnoj spremi (ukoliko ima završenu školu)
3. presliku osobne iskaznice.
Molimo da kandidati prilikom javljanja na natječaj putem maila ili zamolbe u istima
napišu: zamolba za posao u sklopu projekta Želim obrazovanje i posao (ESF UP.02.1.1.05.0163)

Rok za prijavu: Rok za podnošenje prijava je 07. rujan 2018.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!
O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene do 31.09.2018.
Dokumentacija se ne vraća! Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog
fonda

Poslodavac
Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ČAKOVEC
Kontakt:
•
•
•

osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 29, ČAKOVEC
pismena zamolba: Kralja Tomislava 29, Čakovec
e-mailom: info@crveni-kriz-cakovec.hr

