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POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA
I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA
Broj biltena: 138

ZAGREB, 19.7.2018

SOCIJALNI/A RADNIK/CA
Radno mjesto
Broj: 1638218
Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.7.2018
Natječaj vrijedi do: 27.7.2018
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Ostale informacije:
Opis poslova:
- sudjeluje u planiranju programa rada, prikupljanju i analiziranju podataka o socijalnom statusu
djece i učenika Poliklinike i njihovih obitelji,
- sudjeluje u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, predlaganju i osiguravanju kvalitete
udomiteljske obitelji, interveniranju po potrebi za djecu i učenike Poliklinike,
- sudjeluje u savjetovanju roditelja u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi,
- sudjeluje, uz primjenu socijalno zaštitnih mjera, u interveniranju i praćenju obiteljske dinamike
disfunkcionalnih obitelji,
- sudjeluje u vođenju potrebne socijalne dokumentacije i statistike sukladno pozitivnim propisima te
obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke,
- sudjeluje u radu stručnog dijagnostičkog tima u suradnji s voditeljem tima,
- prati dostignuća iz područja svoje struke, sudjeluje u programima stručnog usavršavanja,
- sudjeluje u suradnji sa stručnjacima i stručnim službama u Poliklinici i izvan nje, u svojoj struci,
- prati dostignuća iz područja svoje struke, sudjeluje u programima stručnog usavršavanja,
- obavlja i druge stručne i administrativne poslove po nalogu ravnatelja/ice, zamjenika/ice
ravnatelja/ice, pomoćnika/ice ravnatelja/ice, voditelja/ice odjela i voditelja/ice škole.
U obzir dolazi magistar/ra / diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, dokaz o
stručnoj spremi, elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom
radnom stažu, uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac
Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Kontakt: pismena zamolba: Kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:
JELENA JAKOBČIĆ
ZAGREB, 19.7.2018

