REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač",
broj 1/13. i 1/18.) i Odluke o financiranju projektnog prijedloga "Žene za zajednicu", Klasa : 91004/17-07/10; Urbroj: 524-06-03-01-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava, Klasa: 910-04/20-07/27, Urbroj: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 14. veljače 2020.
godine, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Općinski načelnik Općine Podgorač
objavljuje

O G LA S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt "Žene za zajednicu", kodni broj
projekta UP.02.1.1.05.0340 u okviru Programa "Zaželi – program zapošljavanja žena"
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, zamjena do povratka s bolovanja, u Općini
Podgorač za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta " Žene za zajednicu", kodni broj projekta:
UP.02.1.1.05.0340 u okviru Programa "Zaželi- program zapošljavanja žena" – radnica za pomoć i
potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom
1. Broj traženih radnika: 1
2. Vrsta zaposlenja: na određeno; zamjena do povratka s bolovanja
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Podgorač
5. Opis poslova:
- pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih potreba,
- pratnja liječniku,
- odlazak u nabavku namirnica,
- pomoć u pripremi jednostavnih obroka u kućanstvima korisnika,
- održavanje čistoće stambenog prostora domova korisnika,
- pranje i glačanje rublja,
- ostale usluge pomoći u kući u svrhu održavanja kućanstva,
- pomoć pri oblačenju i svlačenju,
- briga o higijeni i osobnom izgledu,
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,
dostava pomagala i dr.)
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
- ostali poslovi vezani uz skrb za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju

6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo
- dugotrajno nezaposlene žene s naglaskom na žene 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, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka
djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka,
- nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s
minimalno završenom osnovnom školom, a najviše srednjom školom.
7. Prijavi na Oglas kandidati su dužni priložiti:
- kratki životopis ( uz obveznu naznaku kontakt broja),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
- preslika dokaza o završenoj školi
- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u
evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa),
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u evidencijama
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Oglasa, te korištenjem i
obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Oglasa (može se preuzeti
na internetskoj stranici Općine Podgorač www.podgorac.hr, ili osobno u Općini Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2).
Obrazac prijave na Oglas može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Podgorač
www.podgorac.hr , ili osobno u Općini Podgorač, Trg P. Pejačevića 2).
NAPOMENA :
Trajanje radnog odnosa – na određeno, zamjena do povratka s bolovanja.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na
službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , neposredno ili preporučeno poštom u
zatvorenoj omotnici s naznakom:
Za Oglas: Projekt "Žene za zajednicu" u okviru Programa "Zaželi- program
zapošljavanja žena", " NE OTVARATI" , na adresu: Općina Podgorač, Trg
Pavla Pejačevića 2, 31 433 Podgorač
Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti
odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave neće se
smatrati kandidatima prijavljenim na Oglas.
Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj

stranici Općine Podgorač www.podgorac.hr.
O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
S osobama koje ispunjavaju uvjete obavit će se intervju na temelju kojeg će se sačiniti lista prioriteta.
Nakon raspisanog Oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi Odluka o
poništenju Oglasa.
Klasa: 112-03/20-01/40
Urbroj: 2149/04-01/20-01
Podgorač, 22. prosinca 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić v.r.

