
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-01-01/02-22-15, od 26. srpnja 2022. i 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog 

socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – 

Program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.16..0112 „Snaga pomoći 3“ od 01. kolovoza 2022., 

gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje 

 

 NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos koordinatora za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta 

„Snaga pomoći 3“, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu 

 

Naziv radnog mjesta: koordinator na projektu 

Broj traženih radnika: 1 osoba 

 

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme na 6 mjeseci, puno radno vrijeme u sklopu 

projekta „Snaga pomoći 3“ iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

„Zaželi – Program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.16..0112 

 

Mjesto rada: grad Đurđevac i prigradska naselja 

 

Opis poslova: 

• praćenje i nadzor rada gerontodomaćica 

• komunikacija s ciljnom skupinom i korisnicima projekta 

• pomoć kod prikupljanja dokumentacije za izvještaje 

• pomoć kod organizacije i provedbe sastanaka s gerontodomaćicama 

• nabavka i dostava potrepština krajnjim korisnicima 

• ostali poslovi vezani uz koordinaciju usluge 

 

Posao podrazumijeva rad na terenu. 

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam: 

• završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje 

• položen vozački ispit B kategorije 

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

• zamolbu za posao, 

• životopis 

• presliku osobne iskaznice, 

• presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju, 

• potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je 

prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba, 



• vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u 

svrhu natječaja (dostupna na službenoj web stranici Grada Đurđevca: 

www.djurdjevac.hr). 

 

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac 

putem pošte ili osobno od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno 

zaključno s 12. kolovoza 2022., s naznakom:  „Prijava na natječaj za gerontodomaćicu – Snaga 

pomoći 3“. 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Natječaj će biti objavljen na web 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Đurđevac i internetskoj 

stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr 

 

 

U Đurđevcu, 1. kolovoza 2022. godine 

 

 

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK 

                                                                                                 Hrvoje Janči, mag.educ. 
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