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Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

o financiranju projekata "Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II", broj poziva: 

UP.02.1.1.13, i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 

Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020., KLASA: 102-06/20-03/01, URBROJ: 344-106/3-20-1286, od 01. kolovoza 

2020. za projekt „Zrinskom od srca“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0178, kojemu je nositelj 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274a, partneri u 

projektu: Općina Zrinski Topolovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar 

i Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zrinski Topolovac 

objavljuje 08.12.2020. godine 

 

 

OGLAS 

 
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu  

"Zrinskom od srca" 

 

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama,  

                     program ZAŽELI – FAZA II 

 

Broj traženih radnica: 7 

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – dvanaest (12) mjeseci uz 

obvezan probni rad u trajanju od jednog (1) mjeseca 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

Mjesto rada: područje općine Zrinski Topolovac 

 

Opis poslova: 

• pomoć u dostavi namirnica,  

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, 

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, 

• pomoć pri oblačenju i svlačenju, 

• briga o higijeni, 

• pomoć u socijalnoj integraciji, 

• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava 

• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje 

u društvo 



 

• pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima  

 

Posebni uvjeti za prijem u službu: 

• nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su 

prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a Područni ured Bjelovar, 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. 

Opći uvjeti za prijem u službu: 

• punoljetnost 

• hrvatsko državljanstvo 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti: 

• životopis s kontakt telefonom 

• presliku osobne iskaznice 

• presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi  

• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti izdanu u vrijeme trajanja 

natječaja 

• dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E–knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje) 

• uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci 

• privolu za korištenje osobnih podataka* 

• dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o 

invaliditetu) 

• izjava o osposobljavanju* 

• upitnik u sklopu prijave na natječaj*  

 

*Napomena: izjavu o osposobljavanju, upitnik i privolu je moguće preuzeti osobno u 

prostorijama Općine Zrinski Topolovac na adresi Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski 

Topolovac 

 

Adresa na koju se mogu podnijeti prijave i rok za podnošenje prijave: 

 

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti,  putem pošte ili osobno, 

u roku osam (8) dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno s 16.prosinca 2020. godine, na 

adresu: 

Općina Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski Topolovac, uz naznaku 

Prijava na oglas – „ ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II,  

Zrinskom od srca“ UP.02.1.1.13.0178“ 

 



 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela 

pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se 

kandidatom prijavljenim na oglas. 

 

Za kandidatkinje prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se 

intervju. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas. 

Na oglasnoj ploči Općine Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski 

Topolovac, objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua. 

 

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi 

odluka o poništenju oglasa. 

                                                                                                               

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

Projekt „ Zrinskom od srca“ UP.02.1.1.13.0178 , 

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II, u skladu je 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. 

 

 

 

                        Projekt „ Zrinskom od srca“ 

                                          UP.02.1.1.13.0178 

                        sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, 

                        Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 
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