
 

 

Poziv za zapošljavanje u Ambidekster klubu 
Opis radnog mjesta: Izvoditelj aktivnosti projekta  

 

Prijave do 04.11.2019. na e-mail : ambidekster.hr@gmail.com  
- potrebno je priložiti sažeto motivacijsko pismo i životopis. 

Ukoliko želite svoj radni angažman te doprinos i djelovanje u društvenoj zajednici posebice usmjeriti 
na razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj, te na neformalno obrazovanje u 
cilju očuvanja psihofizičkog zdravlja, osnaživanja i društvenog uključivanja korisničke skupine pozivamo 
Vas da nam se javite na ovaj poziv! 
 
Potrebne kvalifikacije: VSS socijalni pedagog, psiholog  ili socijalni radnik 
Iskustvo u stručnom radu:  najmanje 2 godine (ugovor o radu, honorarni rad, volontiranje) 
Potrebno iskustvo rada računajte uključujući formalnu duljinu staža ali i druge oblike doprinosa društvenoj 
zajednici, posebice volontiranja u organizacijama civilnoga društva i javnim ustanovama! 

 
Radni zadaci uključuju: 

• Inicijalne posjete romskim obiteljima, povezivanje obitelji sa pružateljima usluga u lokalnoj 
zajednici sukladno njihovim potrebama; odabir obitelji za intenzivan stručni rad u obiteljima 

• Sudjelovanje u izradi programa za provođenje intenzivnog stručnog rada u domovima obitelji 

• Intenzivan stručni rad u domovima romskih obitelji s maloljetnom djecom prema planu 
promjena i programu intervencija za svaku obitelj ponaosob, izrada plana i programa za svaku 
obitelj ponaosob 

• Suradnja s volonterima uključenima u rad s obiteljima 

• Suradnja sa djelatnicima Centra za socijalnu skrb Zagreb - Podružnica Peščenica 

• Izvješćivanje o za potrebe praćenja rada s obiteljima, rezultata i učinaka intervencija 

• Sudjelovanje u radu projektnog tima i stručnog tima Ambidekster kluba 

• Sudjelovanje u aktivnostima usmjerenim razvoju Ambidekster kluba 

• Doprinos u obavljanju poslova kojima se razvija i unapređuje kvalitete rada u udruzi  

• Ostali  poslovi u skladu s potrebama organizacije. 
 

Uvjeti rada:  

• Puno radno vrijeme - 40 sati na tjedan 

• Rad na određeno, ugovor od 15.11. 2018. do 15.07.2020. 

• Mjesto rada: Zagreb 

• Rad u popodnevnoj smjeni prema dogovoru 

• Ukupni troškovi plaće: 8.500,00 
 
Vještine, znanja i karakteristike: 

• Visoka razina etičnosti u ophođenju s ljudima, vještine dogovaranja i organizacije radnih zadataka 

• Upoznatost s ključnim područjima te spremnost djelovanja sukladno vrijednostima koje 
Ambidekster klub zagovara i promiče (primjerice promoviranje zdravih stilova života, zalaganje za 
društveno uključivo društvo), privrženost idejama i vrijednostima Ambidekster kluba 

• Vještina promoviranja ključnih ideja projekta 

• Visoka razina znanja hrvatskoga jezika u govoru i pismu 

• Razvijene vještine pisanog izražavanja i korištenja računala 
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Prednosti: 

• Dodatne kvalifikacije: edukacije za stručni rad s ciljnom populacijom,  edukacije u području u kojem 
udruga djeluje, medijska pismenost i drugo. 

• Vozačka dozvola B kategorije 

• Korištenje osobnog vozila u službene svrhe 


