GERONTODOMAĆICA
Radno mjesto
Mjesto rada: OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 5
Vrsta zaposlenja: Na određeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 4.3.2019.
Natječaj vrijedi do: 11.3.2019.

Posloprimac
Razina obrazovanja:


Završena osnovna škola



Srednja škola 3 godine



Srednja škola 4 godine

Vozački ispit: Kategorija B
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.

Temeljem projekta „Pomoć u kući“ (Zaželi- programa zapošljavanja žena) u kojem HZZ, Regionalni ured
Rijeka javlja u ulozi obveznog partnera predviđeno je zapošljavanje 5 žena s područja Opatije, Lovrana i
Matulja koje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: punoljetnost, hrvatsko
državljanstvo, najviše završena srednja škola, nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim
obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a 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. Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti: zamolbu za posao, životopis (obvezna
naznaka kontakt broja), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice), dokaz
o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave
natječaja) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji
nezaposlenih osoba (izdana nakon datuma objave natječaja).

Poslodavac
Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPATIJA
Kontakt: osobni dolazak: J. RAKOVCA 15, OPATIJA

