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RADNICA NA POSLOVIMA PRUŽANJA POTPORE I PODRŠKE STARIJIMA

I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA - PROJEKT ZAŽELI-OSTVARI!

Radno mjesto

Mjesto rada: ILOK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 20

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 22.11.2022.

Natječaj vrijedi do: 30.11.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

Osnovna škola niži razredi

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju suglasnosti Vukovarsko-srijemske županije od 24.10.2022. godine, članka 33. Statuta Doma za

starije i nemoćne osobe Ilok i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se �nanciraju iz Europskog socijalnog fonda

u �nancijskom razdoblju 2014. - 2020., kodni broj: UP.02.1.1.16.0314, za projekt "Zaželi-ostvari!“, ravnateljica Doma za starije i

nemoćne osobe Ilok sa sjedištem u Iloku, So�ja 2,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u projektu – za prijem u radni odnos

RADNICA NA POSLOVIMA PRUŽANJA POTPORE I PODRŠKE STARIJIMA I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA – PROJEKT ZAŽELI-

OSTVARI!

Broj traženih radnica: 20

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Grad Ilok

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske

Naknada za prijevoz: u potpunosti

Opis poslova:

1.     pomoć u dostavi namirnica,

2.     pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

3.     pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
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4.     pomoć pri oblačenju i svlačenju,

5.     briga o higijeni,

6.     pomoć u socijalnoj integraciji,

7.     pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

8.     pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

9.     pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

1.     nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a;

Prednost  imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja

ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, 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).

Prijavi na javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:

1.     vlastoručno potpisanu zamolbu

2.     životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu),

3.     presliku osobne iskaznice,  za azilantice odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

4.     preslika isprave o završenom stupnju obrazovanja (npr. preslika svjedodžbe), osobe bez završene osnovne škole prilažu

vlastoručno potpisanu Izjavu o nezavršenoj osnovnoj školi.

5.     potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum

izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva za prijam u radni odnos),

6.     potvrdu ili elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

Pripadnice ranjivih skupina obvezne su dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

o    za žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,

o    za 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,

o    za žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda CZSS iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

o    za žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda CZSS iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

o    za azilantice – odluka o odobrenju azila koje izdaje MUP,

o    za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje CZSS

o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

o    za liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,

o    za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,

o    za pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

o    za beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili

Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružanje usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili

uvjerenje/potvrda CZSS iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz

natječaja.

Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnosi se u zatvorenoj omotnici osobnim dolaskom ili

poštom u roku 8 dana od objave ovog natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Dom za starije i nemoćne

osobe Ilok, So�ja 2, 32236 Ilok

- s naznakom:

- "Natječaj za radno mjesto _ _ _ _ _ _ _ (navesti radno mjesto sukladno natječaju) - ne otvaraj"
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Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge

navedene u natječaju.

Sa kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se intervju. Na web stranici Doma za starije i

nemoćne osobe Ilok (www.dom-ilok.hr ) biti će objavljeno vrijeme obavljanja intervjua.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici

objaviti mjesto i vrijeme održavanja intervjua s kandidatima, najmanje pet dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi

intervjuu, smatra se da je povukao prijavu za javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Dom za starije i nemoćne osobe Ilok pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez

obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dom za starije i nemoćne osobe Ilok kao voditelj obrade podataka

može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

Poslodavac:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

Kontakt:

osobni dolazak: SOFIJA 2, ILOK

e-mailom: domilok@gmail.com 

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim 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 starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poslodavac

Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

Kontakt:

osobni dolazak: SOFIJA 2, ILOK

e-mailom: domilok@gmail.com (mailto:domilok@gmail.com)
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