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Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog 
socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativni program učinkoviti ljudski 
potencijali 2014.-2020., u sklopu projekta „Rijeka zajedništva“ (UP.02.2.2.15.0084, od 
14.12.2021.) Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka raspisuje 
 

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE 
 
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta 
„Rijeka zajedništva“ (UP.02.2.2.15.0084) 
 
Naziv radnog mjesta: psiholog/inja 
Broj traženih radnica: 1 osoba 
Vrsta zaposlenja i radno vrijeme: radni odnos na određeno vrijeme na 23 mjeseci, 
nepuno radno  vrijeme (20 sati tjedno) 
Mjesto rada: Grad Rijeka i Općina Čavle 
Način rada: Smjena-prijepodne, rad na terenu 
Smještaj: Nema smještaja 
Naknada za prijevoz: naknada u visini mjesečne autobusne karte 
Radno iskustvo: 1 godina 
Probni rad: 3 mjeseca 
Opis posla: 

• Psihologijska obrada korisnika (utvrđivanje inicijalnog stanja - kognitivnog, socio-
emocionalnog i funkcionalnog, utvrđivanje stupnja potrebne podrške, praćenje, evaluacija),  

• psihološko osnaživanje korisnika,  

• pružanje psihosocijalne potpore ovisno o potrebama korisnika 

• timska procjena,  

• rana intervencija 
 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:  

• punoljetnost,  

• hrvatsko državljanstvo,  

• dozvola za rad sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19)  

• razina obrazovanja: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije 

• samostalan rad na računalu 

• vozačka dozvola B kategorije 

• da ne postoji zapreka iz čl 213.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 98/20) 
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 Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:  

• zamolbu za posao  

• životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)  

• preslika osobne iskaznice  

• presliku diplome ili drugog dokaza o završenom obrazovanju 

• presliku dozvole za obavljanje samostalnog rada 

• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) 

• presliku vozačke dozvole 
 
 
 
Prijave na natječaj za zapošljavanje s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 31.01.2022. 
godine osobno ili poštom na adresu:  

Hrvatski Crveni križ 

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka 

Trg Republike Hrvatske 2/II, 51000 Rijeka 

ili  

e-malom na: crvenikrizrijeka@gmail.com 

 
Natječaj za zapošljavanje je objavljen i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 
i internetskoj stranici GDCK Rijeka: www.ck-rijeka.hr 
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