
NATJEČAJ 
 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (4 sata – pola radnog vremena)  
 

u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Buje za potrebe provedbe 

aktivnosti u sklopu Projekta „Pomoć u kući na Bujštini“ 

GERONTODOMAČICA: 
 

VRIJEME NATJEČAJA : 26.10.2021. do  02.11.2021. 
 

OPIS POSLOVA: 
 

 obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u 

pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., 

organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), 

 održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju 

i obavljanju drugih higijenskih potreba i pomoć kod obavljanja drugih svakodnevnih 

potreba, 

 prijevoz korisnika ukoliko su za to osigurani uvjeti, 

 dostava obroka ukoliko su za to osigurani uvjeti. 

 

 

MJESTO RADA: Grad Buje-Buie, Grad Novigrad –Cittanova /Općina Grožnjan-Grisignana 

, Općina Oprtalj-Portole , Općina Brtonigla-Verteneglio 
 

PLANIRANI POČETAK RADA: 15.11.2021. , svaka zaposlena djelatnica bit će zaposlena 

na probni rad od 6 mjeseci 

UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ: 
 

Za prijavu na natječaj kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 
 

 punoljetnost 

 završeno najviše osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje 

 Motivacijsko pismo 

 Životopis 

 Preslika osobne iskaznice 

 Preslika vozačke dozvole B kategorije i posjedovanje osobnog automobila 

 Preslika dokaza o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog 

obrazovanja) 

 Potvrda o položenom njegovateljskom tečaju (ukoliko postoji) 

 Dokaz /  potvrda o znanju talijanskog jezika 

 Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja. 



NAPOMENE: 
 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu 

predočiti u izvorniku. Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su poslati svoju prijavu 

najkasnije do 02. studenog  2021. godine. 

Prijava se dostavlja, s naznakom: 
 

Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje (Prijavu na oglas za 

zapošljavanje moguće je predati putem pošte s naznakom Prijava na radno mjesto / 1. Svibnja 

9 , Buje 52460 osobnom predajom u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Buje na 

adresi 1. Svibnja 9 , 52460 Buje-Buie, svakim radnim danom od 09.00 do 12.00 sati ili putem 

elektronske pošte info@crvenikrizbuje.hr s naznakom Prijava na radno mjesto. 
 

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su 

prijave potpune) obavit će se intervju. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni na kontakte navedene u 

životopisu. 

Ako kandidatkinja ne pristupi intervju, smatrati će se da je povukla prijavu na Natječaj. 
 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 15 dana od 

zatvaranja Natječaja. 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Buje zadržava pravo poništenja 

Natječaja bez posebnog obrazloženja. 

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 052/772-446 ili putem e-pošte:  

info@crvenikrizbuje.hr 
 

Ravnatelj 
 

Hrvoje Kovačević mag. oec. 
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