Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: 910-04/1707/10, ur. broj: 524-06-02-01/1-18-136 od 17. siječnja 2018., Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom
razdoblju 2014.-2020. Kodni broj UP.02.1.1.05.0095, klasa 910-04/18-07/24, ur. broj 524-0602-01/1-18-1 od 25. siječnja 2018., sukladno članku 37. Statuta, Izvršni direktor Udruženja
„Baranja“ (u daljnjem tekstu: Udruga) objavljuje
JAVNI OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu
„Pomoć sebi i drugima“- koordinator/ica na projektu
Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu "Pomoć sebi i
drugima" iz prijavnog programa “Zaželi- program zapošljavanja žena” za radno mjesto –
koordinator/ica 1 na projektu i koordinator/ica 2 na projektu.
Mjesto rada: naselja općina Bilje i naselja općine Popovac, Osječko-baranjska županija
Broj traženih radnika: 2
 koordinator/ica 1 na projektu u punom radnom vremenu za naselja Općine Bilje i
 koordinator/ica 2 na projektu, na 50% radnog vremena za rad u naseljima Općine Popovac
Vrsta zaposlenja:
 na određeno, novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: puno radno vrijeme za jednu osobu za rad u naseljima općine Bilje i pola
radnog vremena za drugu osobu za rad u naseljima općine Popovac
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: bez naknade
Natječaj vrijedi od: 04.04.2018.
Natječaj vrijedi do: 12.04.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad
Razina obrazovanja:
- viša stručna sprema/sveučilišni/stručni prvostupnik društvenog smjera
Radno iskustvo: nije uvjet
Predviđeno trajanje zaposlenja: do 27 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Opis poslova:
-

-

koordiniranje aktivnosti zaposlenih 17 žena i najmanje 85 krajnjih korisnika usluga
pomoći u kući na području naselja općine Bilje za koordinatora/icu 1
koordiniranje aktivnosti zaposlenih 8 žena i najmanje 40 krajnjih korisnika usluga
pomoći u kući na području naselja općine Popovac za koordinatora/icu 2 na projektu
naselja općine Popovac,
sudjelovanje u postupku odabira krajnjih korisnika usluga,
organiziranje osposobljavanja ciljanih skupina žena, podrška polaznicama u
pronalaženju poslodavaca za održavanje vježbi i prakse,
organiziranje prijevoza polaznica za osposobljavanje,
praćenje rada i pružanje podrške, zaposlenim ženama na projektu i krajnjim
korisnicima usluga na području provođenja aktivnosti,
provedba procesa nabave kućnih potrepština za krajnje korisnike,
sudjelovanje u organiziranju i drugih događanja vezanih za provedbu projekta,
dokumentiranje provođenja aktivnosti, sudjelovanje u izradi izvještaja i drugo.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
 viša stručna sprema/sveučilišni/stručni prvostupnik društvenog smjera
 poznavanje rada na računalu, MS Office paket (ECDL ili druga diploma/certifikat)
 da je u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 važeća vozačka dozvola B kategorije
 raspolaganje automobilom za obavljanje poslova na terenu

Prijavi na Javni oglas kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti, ne stariji
od dana raspisanog oglasa,
- preslika osobne ili boravišne iskaznice,
- ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana
raspisanog oglasa,
- dokaz o stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi
kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
- preslika važeće vozačke dozvole B kategorije,
- izjava suglasnosti o korištenju osobnih podataka,
- izjava o mogućnosti raspolaganja automobilom za obavljanje poslova na terenu.
Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu o suglasnosti o korištenju osobnih podataka. Obrazac
izjave se može preuzeti na web stranici udruge www.udruzenje-baranja.hr ili u sjedištu
udruge Lug, Petefi Šandora 92 od 09:00 do 14:00 sati.
Trajanje radnog odnosa do 27 mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu
predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom
oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
Javnog oglasa ne smatra se prijavljenim kandidatom po Javnom oglasu.
S kandidatima koji imaju valjanu prijavu, će se provesti testiranje putem intervjua. Poziv na
intervju će se objaviti na internetskoj stranici Udruženja "Baranja”. Kandidati koji ne pristupe
testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na oglas i neće se smatrati
kandidatima iz oglasa.
Obavijesti vezane za tijek Javnog oglasa te rezultati biti će objavljeni na web stranici udruge
www.udruzenje-baranja.hr. Kandidati neće biti pisano obaviješteni o rezultatima oglasa.
Udruženje “Baranja” zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.
Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
internetskoj stranici Udruženja "Baranja.
Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Udruženje “Baranja”
Petefi Šandora 92, 31328 Lug, najkasnije do 12.04.2018. do 13:00 sati s naznakom „za
povjerenstvo koordinator/ica 1 na projektu“ ili „za povjerenstvo koordinator/ica 2 na
projektu“.

