Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarskosrijemske Županije br. 4/21) i mjere Javni rad čiji je program temeljen na društveno korisnom
radu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a usmjeren nezaposlenim osobama u
program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, općinski načelnik Općine Stari
Mikanovci raspisuje

J A V N I PO Z I V
za zapošljavanje radnika/radnice u programu javnog rada - Uredimo Općinu Stari Mikanovci

PREDMET OGLASA je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci
u Općini Stari Mikanovci radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih
radova na području Općine Stari Mikanovci „Uredimo Općinu Stari Mikanovci“.
Mjesto rada: STARI MIKANOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 5
Vrsta zaposlenja: Na određeno
-

mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 12.4.2021.
Natječaj vrijedi do: 20.4.2021.

Razina obrazovanja:
-

Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
•
•
•

kroz javni rad bi se provodilo čišćenje okoliša od lišća i šiblja, košnja trave, sprječavanje
širenja površina zagađenih otpadom i prevencija od daljnjeg zagađivanja,
dostava letaka i postavljanja plakata kojima se građani obavještavaju i/ili upozoravaju
o provedbi određenih aktivnosti
uređenje rekreativnih sportskih terena, a odnose se na čišćenje i provođenje bolje
funkcionalnosti istih radi bolje iskoristivosti od strane mještana,

•

•

•

•

•

pregled poljoprivrednih površina, dovodnih kanala uz prometnice i ostalih javnih
površina na kojima do sada nije bilo registriranih divljih deponija, pomoć prilikom
sanacije novonastalih divljih deponija i revitalizacija tog prostora sadnjom prihvatljivih
biljnih vrsta ovisno o lokaciji,
pomoć u sitnoj adaptaciji dječjih igrališta na području općine te pomoć prilikom
održavanja spomenika kulture, arheoloških nalazišta i lokaliteta kroz postavljanje
znakova zabrane/opasnosti i uklanjanje istih te brušenje, bojanje, lakiranje i otklanjanje
sitnih kvarova za koje nije potrebno podugovoriti ovlaštenu fizičku ili pravnu osobu,
pomoćne aktivnosti uređenja šetnica i javnih klupa koja će biti obnovljena, napravljena
i/ili rekonstruirana tijekom 2021. godine sadnjom cvijeća, grmlja i ostalog ukrasnog
sitnog raslinja,
društveno korisni rad uslijed pandemije kroz pomoć u dezinfekciji prostorija javne
namjene, prostorija udruga i društva na području općine, dječjih igrališta i ostalih
površina javne namjene,
pomoć u dostavi paketa socijalno ugroženim obiteljima, pomoć u dostavi paketa i
namirnica starijim i nemoćnim osobama

Prijaviti se mogu kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete :
1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:
•

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski
povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece,
roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene
kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,
azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi
njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i
udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s
odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi,
beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj
jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi
poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

•

osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

•

osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
3. Osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.
Radnici koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
- životopis
- preslika osobne iskaznice

- dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
- podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o pripadnosti posebnoj skupini (npr. dokaz o broju djece, dokaz invalidnosti, dokaz o
pripadnosti nacionalnoj manjini i dr.)

Poslodavac: OPĆINA STARI MIKANOVCI
Kontakt: 032/210-349
pismena zamolba: Školska 1, 32284 Stari Mikanovci

Općinski načelnik
Mario Milinković, bacc.ing.el.

