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    REPUBLIKA HRVATSKA 
   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA KRAVARSKO 
 
KLASA:302-02/21-01/01 
URBROJ:238-17-21-40 
Kravarsko, 16. srpnja 2021. 
 
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 
KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-6, od 19. travnja 2021. godine, te Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u 
financijskom razdoblju 2014. – 2020., te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020. „Zaželi–program zapošljavanja žena Općine Kravarsko – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0476, 
od 15. lipnja 2021. godine, Općine Kravarsko raspisuje 
 

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE 
 
na određeno vrijeme u Općini Kravarsko za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi-
program zapošljavanja žena Općine Kravarsko - faza II, UP.02.1.1.13.0476 – radnica za potporu i 
podršku starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.  
 
1. Broj traženih radnica: 20 osoba  

2. Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme (predviđeno trajanje radnog odnosa 12 mjeseci) 

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme  

4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Kravarsko i okolnih mjesta. 

5. Opis poslova:  

Poslovi pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju koji se 
odnose na poboljšanje kvalitete života krajnjim korisnicima kroz: 

• pomoć u dostavi namirnica; 

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika; 

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika; 

• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju higijene krajnjih korisnika; 

• pomoć u socijalnoj integraciji i pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava 
(dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.); 

• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo;  
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• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima; 

• drugi slični poslovi u dogovoru s poslodavcem. 

6. Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za zapošljavanje:  

 punoljetnost; 

 prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; 

 žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.  
 

Ciljana skupina žena za zapošljavanje su: 

 nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u 
evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici 
(žene od 50 godina naviše, 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). 
 

7. Kandidatkinje su dužne prijavi na oglas priložiti:  
 

 životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja); 

 presliku osobne iskaznice; 

 dokaz prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; 

 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe); 

 potpisanu izjavu o zaštiti osobnih podataka – izjavu preuzmite na: 
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/gdpr_zazeli.pdf  

 potpisanu izjavu o osposobljavanju - izjavu preuzmite na: 
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/izjava%20osposobljavanje%20z.pdf 

 

Osobe koje se prijavljuju na oglas za zapošljavanje dužne su dostaviti svoju prijavu bez obzira na način 
dostave, putem urudžbenog zapisnika do 27. 07. 2021. do 15:00 sati na adresu: 
 
 

Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, s naznakom: 
„Za natječaj: Zaželi-program zapošljavanja žena Općine Kravarsko – faza II“ 

 
 
Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila: zazeli@kravarsko.hr ili na broj: 01/ 6237 022. 
Nepravovremene prijave neće se razmatrati.  
 

http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/gdpr_zazeli.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/izjava%20osposobljavanje%20z.pdf
mailto:zazeli@kravarsko.hr
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Oglas za posao bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Burza 
rada“ i internetskoj stranici Općine Kravarsko – www.kravarsko.hr . 
 
Zapošljavanje se provodi u sklopu projekta Zaželi-program zapošljavanja žena Općine Kravarsko - faza 
II, UP.02.1.1.13.0476. Projekt je sufinancirala Europska unija temeljem Operativnog programa 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima Europskog socijalnog fonda. 
 
 

 

 

Općina Kravarsko 


