
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projekt „Zaželi pravu stvar!“, 
UP.02.1.1.13.0045 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.13

Projekt:  Zaželi pravu stvar!, UP.02.1.1.13.0045
 
Naziv i sjedište poslodavca Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec 
Međimurski slatkiši, Vladimira Nazora 16, 40 000 Čakovec
Naziv radnog mjesta: Gerontodomaćica u sklopu projekta „Zaželi pravu stvar!“
Broj traženih radnica: 7
Razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; 
Srednja škola 4 godine;
Vrsta zaposlenja: određeno (12 mjeseci)
Uvjeti radnog mjesta: terenski rad

Vozački ispit: poželjno B kategorija
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni)
Mjesto rada: Međimurska županija
Rezultati natječaja: oglasna ploča u uredu Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja 
Čakovec Međimurski slatkiši

Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.
Napomena: Natječaj je otvoren od 20.08.2020. do 27.08.2020. godine. 
Napomene vezane za predavanje zamolbe:
Zamolbu sa dokumentacijom slati isključivo poštom na adresu: 
Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec Međimurski slatkiši
Mihovljan, Vladimira Nazora 16
40 000 Čakovec
 
Zamolba treba sadržavati:

● životopis
● uvjerenje o završenom obrazovanju
● uvjerenje o nekažnjavanju 
● potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)

da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih ili Potvrda o stažu s mirovinskog
● preslika osobne iskaznice, 
● potvrda o pripadnosti posebnoj skupini
● preporuka posljednjeg poslodavca ili telefonski broj/e-mail posljednjeg poslodavca kako bi 

se zatražile preporuke 

Posebni uvjeti  definirani pozivom UP.02.1.1.13:  Kandidati  moraju ispunjavati  uvjete za prijam u
radni odnos, a to su: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, najviše završena srednja škola, vode se u
evidenciji nezaposlenih HZZ-a, s posebnim 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; samohrane majke; osobe koje imaju iskustva na obavljanju sličnih poslova. Podnositeljice
su dužne u prijavi  naznačiti  kojoj  skupini  pripadaju,  te  priložiti  odgovarajuću potvrdu npr.  žene  s
invaliditetom: Rješenje o invaliditetu. 

Napomena:  U  sklopu  projekta  sve  zaposlene  žene  obvezne  su  pohađati  tečaj  za
gerontodomaćicu o trošku poslodavca              

 


