
POMOĆNI RADNIK/CA

Radno mjesto

Mjesto rada:  TUHELJ, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:  2

Vrsta zaposlenja:  Na određeno; javni radovi

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  Djelomično

Natječaj vrijedi od:  17.8.2020.

Natječaj vrijedi do:  24.8.2020.

Uvjeti na radnom mjestu:  Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja:

Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:  Nije važno

Ostale informacije:  Opis poslova: Općina Tuhelj ove godine ima u planu revitalizaciju hortikulture na javnim površinama te uređenje zapuštene

turističke signalizacije, čime će se urediti vizura općine i svim mještanima omogućiti kvalitetniji životni uvjeti u uređenom okolišu.
U sklopu revitalizacije hortikulture javnih površina planirano je sudjelovanje radnika na održavanju postojeće hortikulture te sadnji cvijeća i biljka
trajnica. Posebna pažnja posvećuje se kulturnim znamenitostima, od kojih je velik broj sakralnog značaja, kako bi se iste spasilo od zaborava i
približilo ih se mještanima i posjetiteljima. Time se doprinosi očuvanju povijesti i tradicijskih vrijednosti. Radnici će raditi na poslovima revitalizacije
kulturnih spomenika, kapelica sv. Margarete u Lenišću i sv. Josipa u Tuhlju koje imaju velik povijesni i sakralni značaj za Općinu Tuhelj.
Radnici će raditi na postavljanju nove turističke signalizacije kao i na popravku uništene, sukladno Ugovoru o suradnji koji je sklopljen s Turističkom
zajednicom područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće s ciljem postizanja prepoznatljivosti i uređenosti područja Tuhlja kao
turističke destinacije. Turistička signalizacija je zastarjela te zahtijeva kompletnu obnovu. Također, u skladu s razvojem turizma, potrebno je postaviti
nove putokaze koji će voditi do smještajnih objekata, turističkih znamenitosti, vidikovaca i slično. Radnici će raditi i na poslovima uređenja postojećih
tabli i putokaza te na postavljanju novih. Potrebno je i urediti okoliš oko same signalizacije te urediti pješačke staze i vidikovac koji je u izgradnji u
naselju Pristava. Uz javne površine postaviti će se kante za otpatke, klupice za odmor te će se urediti oglasne ploče.

Postoji mogućnost zapošljavanja korisnika zajamčene minimalne naknade na nepuno radno vrijeme.

Poslodavac

Poslodavac:  OPĆINA TUHELJ

Kontakt:

osobni dolazak: TUHELJ 36, TUHELJ
pismena zamolba: Tuhelj 36, 49215 Tuhelj
e-mailom: opcina.tuhelj@gmail.com


