REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DARDA
NAČELNIK

KLASA: 910-04/20-01/3
UR.BROJ: 2100/03-20-01/21
Darda, 11. studeni 2020. godine

U sklopu projekta „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II“ UP.02.1.1.13.0262 i temeljem članka 52.
Statuta Općine Darda („Službeni glasnik Općine Darda“ broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13,
1/18,2/18 – pročišćeni tekst 3/18), načelnik Općine Darda, dana 11. studenog 2020. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
Projekt „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II“ UP.02.1.1.13.0262

U Općini Darda, na radno mjesto:
RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI - projekt projekta „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II“
UP.02.1.1.13.0262 – 20 izvršiteljica
Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - 12 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Draž (naselja Batina, Draž, Duboševica, Gajić,
Podolje, Topolje)
Opis poslova:
organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju
obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja
rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i
svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

-

punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
najviše završena srednja škola
vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

Ciljane skupine poziva:
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 o drogama, povratnice s
odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Prijavi na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:








zamolbu za posao,
životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
presliku osobne iskaznice,
presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
(datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje)
vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu
nadležnog tijela o svom statusu.
Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Općini Darda, Sv. I.
Krstitelja 89, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na internet stranici Općine Darda:
www.darda.hr.
NAPOMENA: Sve odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja bez
obzira na stupanj i smjer stručne spreme.
Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u
izvorniku.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra
se kandidatom prijavljenim na oglas.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u
zakonskom roku.
Općina Darda zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Općine Darda
www.darda.hr.
Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj koverti adresiranoj na: Općina Darda, Sv. I. Krstitelja
89, 31326 Darda, s naznakom: 'Za natječaj – Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II“.
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