
RADNICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM 
OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU 
 
 

Radno mjesto 
 
Mjesto rada: KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

 
Broj traženih radnika: 10 

 
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: 27.2.2019. 

 
Natječaj vrijedi do: 7.3.2019. 

 
 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: 

• Završena osnovna škola 
• Srednja škola 3 godine 
• Srednja škola 4 godine 

 
Radno iskustvo: Nije važno 

 
Ostale informacije:                                                                             OGLAS 
                                              za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 
                    - Projekt „Program zapošljavanja žena u gradu Kutini i općini Velika Ludina“  
  
  

1. POSLODAVAC: HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 
KUTINA 
  

2. RADNO MJESTO: radnica za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u 
nepovoljnom položaju 
  



- zaposlenje u svrhu provedbe projekta „Program zapošljavanja žena u gradu Kutini i općini 
Velika Ludina“ koji je odobren u sklopu Programa „Zaželi - program zapošljavanja žena“. Projekt 
se u potpunosti financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 
 
3. BROJ TRAŽENIH RADNICA: 10 
  
4. Mjesto rada:  područje grada Kutine i općine Velika Ludina, Sisačko - moslavačka županija 
  
5. Vrsta zaposlenja: na određeno - 24 mjeseca, uz obvezni probni rok od 3 mjeseca 
  
6. Opis poslova: 
  

• nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština; 

• plaćanje računa; 
• pomoć pri odlasku u šetnju i u drugim sličnim društvenim aktivnostima; 
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora; 
• pomoć u socijalnoj integraciji; 
• pružanje podrške kroz razgovore i druženje 

 
 
  
7. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: 
  

1. punoljetnost 
2. razina obrazovanja: najviše završena srednja škola 
3. vođenje u evidenciji nezaposlenih HZZ-a 

 
 
Ciljana skupina žena koje ostvaruju prednost pri zaposlenju su (sukladno uvjetima Javnog 
poziva): 

• 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), udomiteljskih obitelji, 

odgojnih zavoda i sl., 
• liječene ovisnice, 
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 
• pripadnice romske nacionalne manjine, 
• osobe slabijeg imovinskog stanja i 
• beskućnice 

  
8. Kandidatkinje su u svojoj prijavi dužne priložiti: 
  

1. Zamolbu za zaposlenje (obavezan podatak je i kontakt broj) 
2. Životopis 
3. Presliku osobne iskaznice 
4. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena. 



5. Potvrdu HZZ-a o vođenju u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon objave ovog 
Natječaja za prijam u radni odnos) 
  

Napomena: Kandidatkinje koje pripadaju nekoj od ciljanih skupina (iz točke 9. ovog Natječaja) 
dužne su u zamolbi za posao navesti kojoj skupini pripadaju i za to priložiti odgovarajući dokaz 
(Rješenje, Potvrda nadležne institucije i sl.). 
Odabrane kandidatkinje će biti dužne pohađati i završiti jedan program osposobljavanja, sukladno 
potrebama tržišta rada. 
 
 
  
9. Ostale informacije: 
  
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, 
ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici 
potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. 
Podaci o plaći: Plaća radnica za pružanje potpore i podrške osobama starije životne dobi u 
nepovoljnijem položaju je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći  i Uredbom o 
visini minimalne plaće za 2019. godinu. 
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja 
Ugovora o radu. 
Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KUTINA, Augusta 
Šenoe 2, 44 320 Kutina putem pošte ili osobno do 7. ožujka 2019. godine (uključujući i 
navedeni datum) u zatvorenoj koverti s naznakom: Za natječaj  „Program zapošljavanja žena 
u gradu Kutini i općini Velika Ludina“ 
Potencijalne zaposlenice koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa bit će pozvane na razgovor, o 
čemu će na vrijeme biti obaviještene usmenim putem (putem kontakt broja kojeg navedu u 
prijavi). 
O ishodu izbora kandidata podnositelji prijava bit će obaviješteni pisanim putem. 
Dodatne informacije o Oglasu mogu se dobiti na kontakt broj Hrvatskog Crvenog križa - 
Gradskog društva Crvenog križa Kutina: 044/ 683-946, e-mailom: crveni.kriz.kutina@sk.t-com.hrili 
osobno u prostorijama Društva na adresi Augusta Šenoe 2, 44 320 Kutina. 
  

 
 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KUTINA 

 
Kontakt: pismena zamolba: Augusta Šenoe 2, 44 320 Kutina 
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