
Udruga žena „Hera“ Križevci objavljuje javni poziv za stručnog/u suradnika/icu

Vrsta ugovora: ugovor o djelu za projekt „Znanjem do promjena“ u trajanju od 13 mjeseci 

Početak rada:  01.02.2015. 

Traže se osobe za rad na sljedećim radnim mjestima: 

1) Voditeljica psihološkog savjetovališta 

Uvjeti:

 završen studij psihologije
 najmanje 5 godine iskustva savjetodavnog i/ili terapijskog direktnog rada sa ženama žrtvama 

nasilja
 samostalan rad na PC-u (MS Office)
 visoka motivacija za rad s ženama koje su preživjele partnersko nasilja 
 visoki stupanj odgovornosti i povjerljivost u provedbi radnih zadataka
 sposobnost timskog i samostalnog rada

Prednosti:

 iskustvo rada u organizacijama civilnog društva
 iskustvo u organiziranju i provođenju predavanja, treninga i radionica za različite ciljne grupe

Opis radnog mjesta:

 savjetodavni rad (osobno i telefonsko savjetovanje) sa osobama koje su preživjele obiteljsko 
nasilje u okviru psihološkog savjetovališta udruge Hera Križevci dva sata tjedno 

 vođenje i izrada detaljnih statističkih izvještaja o radu savjetovališta 
 komunikacija i suradnja sa nadležnim državnim tijelima i institucijama, partnerskim 

organizacijama i suradnicima/cama organizacije
 organizacija i provođenje treninga i radionica 



2) Voditeljica pravnog i socijalnog savjetovališta

Uvjeti:

 završen studij socijalnog rada ili prava
 najmanje 5 godina iskustva savjetodavnog direktnog rada sa ženama žrtvama nasilja
 samostalan rad na PC-u (MS Office)
 visoka motivacija za rad s ženama koje su preživjele partnersko nasilja 
 visoki stupanj odgovornosti i povjerljivost u provedbi radnih zadataka
 sposobnost timskog i samostalnog rada

Prednosti:

 iskustvo rada u organizacijama civilnog društva

 iskustvo u organiziranju i provođenju predavanja, treninga i radionica za različite ciljne grupe

Opis radnog mjesta:

 savjetodavni rad (osobno i telefonsko savjetovanje) sa osobama koje su preživjele obiteljsko 
nasilje u okviru pravnog i socijalnog savjetovališta udruge Hera Križevci dva sata tjedno 

 vođenje i izrada detaljnih statističkih izvještaja o radu savjetovališta 
 komunikacija i suradnja sa nadležnim državnim tijelima i institucijama, partnerskim 

organizacijama i suradnicima/cama organizacije
 organizacija i provođenje treninga i radionica 

Kako se prijaviti:

Ukoliko ste zainteresirani/e i zadovoljavate navedene uvjete, molimo da pismenu prijavu pošaljete 
najkasnije do 27.01.2015.godine na 

- e-mail: info@udruga-hera.info
- poštom  na  adresu  :  Udruga  HERA  Križevci,  sa  naznakom  "Javni  poziv",  I.Z.Dijankovečkog  5, 

Križevci



Pismena prijava treba sadržavati: 
1. Životopis 

2. Motivacijsko  pismo  koje  sadrži  opis  dosadašnjeg  iskustva,  stečenih  vještina  i  znanja 
relevantnih za navedeno radno mjesto te motiviranost za rad u savjetovalištu udruge Hera 
Križevci

Srdačan pozdrav,
tim udruge Hera Križevci  


