
JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE 

prema Programu zapošljavanja žena – Zaželi – provedi! 3. faza 

 

Radno mjesto: RADNICA  ZA  POMOĆ  U  KUĆI  STARIJIM  OSOBAMA  I  OSOBAMA  

                               U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU 
 

Mjesto rada: područje Općine Virje, Koprivničko-križevačka županija 

Broj traženih radnika/ca:  9 

Vrsta zaposlenja:  

• Na određeno; novootvoreni poslovi 

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

Način rada: Smjena - prijepodne  

Smještaj: Nema smještaja 

Naknada za prijevoz:   

Natječaj vrijedi od:   29.12.2022 

Natječaj vrijedi do:   10.01.2023. 

 

Uvjeti koje mora zadovoljavati posloprimac: 

Razina obrazovanja: 
• bez završene osnovne škole 
• završena osnovna škola 
• srednja škola 3 godine 
• srednja škola 4 godine 

Upis u evidenciji nezaposlenih osoba 

Radno iskustvo:  Nije važno 

Ostale informacije: OGLAS  
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Zaželi – provedi! 3“ 
Naziv radnog mjesta: radnica za pomoć u kući starijim osobama i osobama u 
nepovoljnom položaju  
Ciljana skupina: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje 
su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.   
Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže 

zapošljivim/ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora. 
Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je 
dostaviti sljedeće: 
- Žene od 50 godina i više: preslika osobne iskaznice, 
- Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, 

stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, 
- Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra  za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da 

je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima, 
- Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da 

je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja, 
- Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP, 
- Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 

zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao 
oblika skrbi izvan vlastite obitelji, 



- Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o 
drogama, 

-   Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpušanju, 
- Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini, 
- Beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenočište odnosno o 

korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u 
prihvatilište/prenočište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge 
ili  uvjerenje/pitvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane 
skupine beskućnica. 

 
Opis poslova:  skrb o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovom 
domu/kući (pomoć u kupovini i dostavi namirnica, 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, plaćanje računa, 
dostava pomagala i slično, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz 
razgovore i  druženje te uključivanje u društvo, pratnju  i  pomoć u raznim društvenim 
aktivnostima). 
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, 6 mjeseci - puno radno vrijeme Projekt "Zaželi – provedi 
3" - program zapošljavanja žena" u skladu je s europskìm ì nacìonalnim preporukama o 
unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika 
zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja 
siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u 
nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starîjim osobama i osobama u 
nepovoljnom položaju. 
 
Prijavi na Javni poziv odnosno oglas potrebno je priložiti: 
- pisanu prijavu, 
- životopis, 
- presliku osobne iskaznice, 
- presliku dokaza o stručnoj spremi, 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba, 
- drugi dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo). 
 
 
Rok za podnošenje pisanih prijava sa traženom dokumentacijom je zaključno sa 10. siječnja 
2023. godine. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu poslodavca: Općina Virje, Đure Sudete 10, 48 
326 Virje uz naznaku „Za Zaželi – provedi! 3“ 
 
Ovaj Javni poziv odnosno oglas je objavjen na Internet stranici Općine Virje, Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb u Đurđevcu.  
 
 
 

 


