
  

  

 

Udruga žena Vrtnjakovec osnovana je 2009. godine i trenutno broji 27 članica iz Vrtnjakovca, 
Maturovca, Donjeg Vina, Oratja, Male Erpenje, Krapinskih Toplica i Zaboka. Ciljane skupine 
Udruge su građani, mladi, osobe starije životne dobi, ruralno stanovništvo, udruge i građanske 
inicijative te žene ruralnih područja. Među ciljevima djelovanja Udruge ističu se poboljšanje 
društvenog života te razvoj i unapređenje društvenih sadržaja na području Općine Krapinske 
Toplice, očuvanje kulturnih narodnih običaja Hrvatskog zagorja i Općine Krapinske Toplice, 
razvoj sportske rekreacije na području Općine Krapinske Toplice, razvijanje kulturne, socijalne, 
ekološke i ine svijesti na području Općine Krapinske Toplice, očuvanje, uređenje kipa i okoliša u 
Vrtnjakovcu, izgradnja prostora za održavanje sjednica, tribina, seminara, radionica, natjecanja, 
priredbi, predstava, koncerata, igara za djecu i ostalih sadržaja primjereno svim dobnim 
skupinama, poticanje djece i mladih na druženje i igru te na aktivno sudjelovanje u društvu, 
suradnja sa srodnim udrugama, pravnim osobama i pojedincima. Djelatnosti kojima se ostvaruju 
navedeni ciljevi uključuju organizaciju kulturnih-umjetničkih, humanitarnih, ekoloških, sportskih 
tribina, priredbi, seminara, natjecanja, tečajeva, predavanja i drugih sadržaja, očuvanje narodnih 
običaja, starina i domaćeg narječja (izrada ručnih radova, tradicijskih kolača i sl.), organizaciju 
šetnje i brzog hodanja ili kraćih izleta i sličnih akcija sa rekreativnim sadržajima, organizaciju 
sportsko-rekreativnih natjecanja (sportske i društvene igre za mlađe i starije dobne skupine, 
prigodni turniri), iniciranje izgradnje i opremanje dječjeg igrališta sa sportsko-rekreativnim 
sadržajima u Vrtnjakovcu, uređenje i zaštitu okoliša.  

Projektom „ZAŽELI za Udrugu žena Vrtnjakovec“ omogućit će se pristup zapošljavanju i 
tržištu rada 10 žena pripadnica ranjivih skupina s područja Općine Krapinske Toplice te će se 
osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal i ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika 
od siromaštva. Ujedno će se potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 60 
krajnjih korisnika, tj. osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju, koji će biti 
korisnici usluga pomoći. 

Udruga žena Vrtnjakovec raspisuje javni natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom: 

VODITELJ PROJEKTA 

u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu žena Vrtnjakovec”. 

 

OPIS POSLA: 

 Organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta te praćenje projekta u svim 
njegovim stadijima 

 Izvještavanje i komunikacija s partnerima 
 Promocija projekta u medijima 
 Osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva 



  

  

 Sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja 
 Praćenje financijskih transakcija 
 Identifikacija žena i krajnjih korisnika 
 Kontrola rada zaposlenih žena 
 Obavljanje svih kadrovskih poslova (prijave-odjave, evidencije rada, kadrovske 

evidencije, godišnji, ostalo) 
 Nabava i podjela sredstava za higijenu 
 Isplata plaća, putnih naloga, dnevnica, naknada sudionika projekta 
 Plaćanje računa projekta 
 Priprema financijskih izvješća projekta 
 Ostali poslovi po nalogu Predsjednice Udruge žena Vrtnjakovec, a koji su povezani s 

provedbom projekta „ZAŽELI za Udrugu žena Vtnjakovec“ 

 

IDEALNI KANDIDAT/KINJA:  

Idealni kandidat/ kandidatkinja posjeduje sljedeće: 

 višu ili visoku stručnu spremu (idealno ekonomskog, društvenog, pravnog ili drugog 
odgovarajućeg smjera) 

 iskustvo u sličnim ili istovjetnim poslovima (minimalno 12 mjeseci) 
 samostalnost, preciznost te stručnost u radu, posjeduje stupanj odgovornosti koji 

uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu 
izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika te posjeduje komunikacijske 
vještine 

 razumije ključne računovodstvene pojmove i vješt/a je u provođenju financijskih 
operacija kao i praćenju istih 

 koristi MS OfficeTM aplikacije  

 

Što Vam nudimo? 

 Pozitivno radno okruženje i kvalitetne međuljudske odnose na radnom mjestu; 
 Priliku za osobni, profesionalni razvoj i učenje kao i zajedničko stvaranje općeg dobra za 

širu zajednicu 
 Rad s korisnicima starije životne dobi, čime se doprinosi stvaranju osjećaja 

međugeneracijske solidarnosti 

 

 

 



  

  

 

 

 

Uz prijavu potrebno je priložiti: 

 Životopis, 
 Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice 

ili domovnice), 
 Dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja, 
 Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vod kazneni postupak (ne 

starije od šest mjeseci), 
 Dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – 

preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda, te elektronički zapis odnosno 
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje. 

 Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata 
prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Krapinske Toplice. 

 

Vaše prijave možete slati na sljedeću e- mail adresu nadica.sinkovic@gmail.com te će Vas se po 
zaprimanju prijave i provođenju predselekcijskog postupka, kontaktirati te Vas uputiti o daljnjem 
testiranju odnosno provedbi pismenog i usmenog dijela ispita kao i sve literature koja je potrebna 
za pripremu istih. Sve upute kao i popis literature bit će objavljen i na internetskim stranicama 
Općine Krapinske Toplice. 
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