
 

OTVORENI NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA U ŽUPANIJI: 

ASISTENT/ASISTENTICA U ORGANIZIRANOM STANOVANJU (na određeno) 
Rok prijave: 20.12.2021. 
Mjesto rada: Pakrac, Udruga za promicanje inkluzije 
Uvjeti i način prijave: NSS; kontakt- e-mail: organiziranostanovanjezagreb@gmail.com  

 

mailto:organiziranostanovanjezagreb@gmail.com


 

 
 
DJELATNIK / DJELATNICA U CAFFE BARU (na određeno) 
Rok prijave: 22.12.2021. 
Mjesto rada: Požega, TRIUMFATOR d.o.o. za ugostiteljstvo, Caffe Bar "Tom klub" 
Uvjeti i način prijave: NSS, SSS (radno iskustvo 1 g.); kontakt- osobni dolazak: Alojzija Stepinca 1, mobitel: 
098 9929937 
 
 

 

 



 

 
 
TERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA (honorarni posao, 10 h tjedno) 
Rok prijave: 23.12.2021. 
Mjesto rada: Požega i okolica, IPSOS istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja društvo s ograničenom 
odgovornošću 
Uvjeti i način prijave: SSS, VŠS, VSS; kontakt - putem linka: 
https://adriapanel.ipsosadria.com/Home/JobApplication  
 
 
KONOBAR/KONOBARICA (na određeno) 
Rok prijave: 23.12.2021. 
Mjesto rada: Pakrac, Ugostiteljski obrt "LND", vl. Dražen Dobraš 
Uvjeti i način prijave: NSS, SSS; kontakt- osobni dolazak: Bolnička 10, Pakrac,  
mobitel: 098 855160 
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KONOBAR/KONOBARICA (na određeno) 
Rok prijave: 28.12.2021. 
Mjesto rada: Požega, VANILLA j.d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu, turizam i usluge  
Uvjeti i način prijave: SSS; kontakt- osobni dolazak: Cehovska 1, Požega, mobitel: 098 9557034 
 
 
PRODAVAČ/PRODAVAČICA MESA I MESNIH PRERAĐEVINA (na određeno) 
Rok prijave: 31.12.2021. 
Mjesto rada: Požega, OSATINA GRUPA d.o.o. za proizvodnju promet i usluge u poljoprivredi 
Uvjeti i način prijave: SSS (vozački kategorija B); kontakt- pisana zamolba: Kralja Tomislava 91, Semeljci,  
e-mail: natjecaji@osatina.hr  
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PRODAVAČ/PRODAVAČICA STOČNE HRANE (na određeno, 30 h tjedno) 
Rok prijave: 15.1.2022. 
Mjesto rada: Požega, FANON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu 
Uvjeti i način prijave: SSS (radno iskustvo 1 g.); kontakt- e-mailom: sasa.komarica@fanon.hr  
 

        …znate li da se u svojoj lokalnoj knjižnici možete poslužiti računalom? 

Vaša lokalna knjižnica može biti mjesto na kojemu ćete pronaći svoj novi posao!  Ondje možete 
pratiti stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Moj posao gdje ćete saznati koji se poslovi 
trenutačno nude u vašoj okolini. Za uspješnu prijavu na posao važno je imati pripremljen 
životopis kojeg isto možete izraditi na računalu u knjižnici – uvijek možete zamolite nekoga da 
vam pomogne u pisanju. Također se možete prijaviti u vaš područni ured Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i pratiti oglasnu ploču otvorenih poslova kojih nema na internetskim portalima. 
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