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  MIROVINSKOG SUSTAVA, 
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE             

 

ZAŽELI 
 

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 
 

„UČIM – RADIM – POMAŽEM II“  
 

   
RADNICA NA POSLOVIMA PRUŽANJA POTPORE I PODRŠKE STARIJIM 
OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU  

 

Radno mjesto 

 
Broj:    

 

Mjesto rada:  DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
 

Broj traženih radnika:  40  
 

Vrsta zaposlenja:  Na određeno; novootvoreni poslovi  
 

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme  
 

Način rada:  Smjena - prijepodne  
 

Smještaj:  Nema smještaja  
 

Naknada za prijevoz:  Djelomično  
 

Natječaj vrijedi od:  21.09.2020.  
 

Natječaj vrijedi do:  29.09.2020.  
 

Uvjeti na radnom mjestu:  Terenski rad  
 

 

Posloprimac 



  

 
Razina obrazovanja:   

• Osnovna škola niži razredi 
• Završena osnovna škola 
• Srednja škola 3 godine 
• Srednja škola 4 godine 

 
Radno iskustvo:  Nije važno  

 

Ostale informacije:   
Opis poslova: 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. 
 
Ciljane skupine: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju 
nezaposlenih osoba 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. 
 
Trajanje zapošljavanje je 12 mjeseci uz obavezni probni rok od 60 dana.  
Mjesto rada: područje grada Daruvara i općina Dežanovac i Končanica 
 
Obvezna dokumentacija za prijavu je: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenom školovanju, 
preslika osobne iskaznice, Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zamolbe, 
Potvrda HZZ-a da se podnositelj zamolbe nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba. 
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu: Udruga osoba s 
invaliditetom Daruvar, Petra Preradovića 26, 43500 Daruvar s naznakom "ZAŽELI – faza II - program 
zapošljavanja žena - NE OTVARATI-zamolba za zapošljavanje 
Ukoliko podnositelj zamolbe spada u neku od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju mora o tome 
priložiti odgovarajući dokaz; na primjer za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu. 
 

Poslodavac:  UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM DARUVAR, Petra Preradovića 26, Daruvar 
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