(Zaželi – program zapošljavanja žena)
Projekt „Ruke pomažu“
Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - zamjena do povratka djelatnice uslijed
privremene nesposobnosti i spriječenosti za rad
Općina Klana Temeljem projekta „Ruke pomažu“ (Zaželi - programa zapošljavanja žena) koji se 100%
financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020. raspisuje i objavljuje natječaj za zapošljavanje gerontodomaćice (ukupno 1 osoba), vrsta
zaposlenja - rad na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.
Obvezni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za prijam u radni odnos:
-

punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
najviše završena srednja škola,
nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u
evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

s naglaskom na:
-

starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,
azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,
odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6
mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Prijavi na Oglas kandidati su dužni priložiti:
-

-

zamolbu za posao,
životopis (obvezna naznaka kontakt broja),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) da se protiv
podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća
presuda,
potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji nezaposlenih
osoba (izdana nakon datuma objave natječaja).

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 15. ožujka 2020. osobno u
Općinu Klana, putem pošte na adresu: Općine Klana, Klana 33, 51217 Klana, ili putem maila
mirela@klana.hr

Molimo sve zainteresirane da se za sve upite i pojašnjenja obrate u Općinu Klana osobno ili na
kontakt broj 051/808-205.
Natječaj za zapošljavanje je objavljen i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 06.
ožujka 2020., do 15. ožujka 2020.
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=106554050
Opis poslova i podaci vezani uz natječaj za zapošljavanje:
Pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u
održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga
o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava
lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz
razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Netto plaća: 3.250,00 kn + putni troškovi u visini mjesečne autobusne karte.
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