Projekt „Zaželi posao na području Grada Omiša“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

KOORDINATOR PROJEKTA „ZAŽELI POSAO NA PODRUČJU GRADA OMIŠA“
Radno mjesto
Mjesto rada: PODRUČJE GRADA OMIŠA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 17.12.2018.
Natječaj vrijedi do: 24.12.2018.

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja:


Fakultet
Radno iskustvo: Nije uvjet
Potrebne vještine:
Vozačka dozvola B kategorije
Strani jezici: Engleski
Informatičke vještine: Poznavanje MS OFFICE paketa- napredna razina

POSLODAVAC
Poslodavac: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ OMIŠ

GRAD OMIŠ

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ

Projekt „Zaželi posao na području Grada Omiša“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Kontakt: agape@udruga-agape.hr
Opis poslova:
 Puno radno vrijeme na poslovima organizacije posla zaposlenih žena
 Raspodjele žena po kućanstvima
 Vođenje evidencije njihovog radnog vremena
 Dostave kućnih potrepština
 Organizacija posla za vrijeme korištenja g.o.
 Utvrđivanje opsega posla žena i izvršavanje njihovih obaveza
 Provođenje ankete o zadovoljstvu pruženom uslugom
 Pripreme dokumentacije za sastavljanja izvještaja o provedbi projekta i drugi poslovi prema
uputama voditelja projekta
 Koordinator će ujedno biti i kontakt točka između ciljne skupine, krajnjih korisnika i Grada
Omiša
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:








životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
preslika diplome
potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZM0-a
presliku vozačke dozvole B kategorije
uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
kandidat može dostaviti i druge dokumente kojim se dokazuje stručnost i ostalo navedeno u
prijavi (preporuke, potvrde o nagradi, o dodatnim edukacijama i sl.)

Prijave s pisanom zamolbom i ostalom dokumentacijom slati na adresu: UDRUGA OSOBA S
INVALIDITETOM „AGAPE“ OMIŠ, Obala gusara b.b., 21310 Omiš s naznakom NE OTVARATI – Prijava
na natječaj.
U slučaju da zadovoljavate uvjete natječaja originale dokumenata donijeti na uvid prilikom dolaska
na razgovor.
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