OBRAZAC PRIJAVE
ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U PROJEKTU "EVO ME!"
Ime i prezime:
Adresa:
OIB:
Datum rođenja:
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI
Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec
Predmet: Prijava na natječaj za radno mjesto - Djelatnica za potporu i podršku starijim
osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme, u sklopu projekta
„Evo me!“ UP.02.1.1.05.0113 – sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog
fonda.
Podnosim prijavu na raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno
vrijeme u projektu „Evo me!“, na radno mjesto: Djelatnica za potporu i podršku starijim
osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Izjavljujem da imam stalno prebivalište ili boravište na području (zaokružiti jednu opciju):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Općina Donja Dubrava
Općina Donji Vidovec
Općina Kotoriba
Općina Pribislavec
Općina Sveta Marija
Niti jedno od navedenog
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Izjavljujem da ispunjavam sljedeće uvjete i kriterije prednosti navedene u natječaju (obvezno
zaokružite sve uvjete i kriterije prednosti koje ispunjavate):
a)
b)
c)
d)
e)

Punoljetna sam
Moja stručna sprema nije viša od srednje stručne spreme
Prijavljena sam u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
Starija sam od 50 godina
Pripadnica sam ranjive skupine žena (žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja,
žrtve trgovanja ljudima, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi i sl., liječene
ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice
romske nacionalne manjine, beskućnice)
f) Živim na području provedbe projekta

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i z j a v l j u j e m da su navedeni podaci točni,
te da sam sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj
42/2018) upoznata kako se moji osobni podaci, kao osobe koja se prijavljuje za zapošljavanje
u sklopu projekta „Evo me!“ UP.02.1.1.05.0113, prikupljaju isključivo u svrhu zapošljavanja te
da se u druge svrhe neće koristiti.
Suglasna sam i dajem pristanak da se moji osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu
zapošljavanja u sklopu projekta "Evo me!" UP.02.1.1.05.0113.

U ________________, ___________ 2019. godine
____________________
(Vlastoručni potpis podnositeljice prijave)
Privitak:
1.
2.
3.

Životopis
Preslika osobne iskaznice
Preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena
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