ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Септември в качеството си на бенефициент по проект „Социалноикономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на
уязвимите групи в община Септември“, по процедура BG05M9OP001-2.018
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ с регистрационен номер на договора по ОП РЧР
BG05M9OP001-2.018-0011-C01 и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ с регистрационен номер на договора по ОП НОИР
BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 обявява прием по документи на
кандидати за заемане на длъжността:
За дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Дейност 2 Подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги,
индивидуални консултации и здравна медиация - Индивидуални консултации за
активно включване, подпомагане за оформяне на административни документи пред
държавни институции; Организиране на здравни беседи и семинари с гостуващи лекари
на теми: Здравословен начин на живот; Семейно планиране; Идентифициране на
проблеми и грижи, свързани със здравето; Организиране на здравни профилактични
прегледи за цялата целева група.
1. Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга – 1 бр.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1. Образование – Средно
2. Умения – отговорност и организираност, мотивация за работа и
комуникативни умения;
3. Способност за работа в екип;
4. Мотивация за работа;
5. Комуникативност;
6. Отговорност.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
2. Умения за работа в екип.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление за постъпване на работа – по образец;
2. Автобиография – в свободен текст;
3. Документ за самоличност за справка;
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4. Копие на диплома за завършено образование;
5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения,
сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
6. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ
опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във
автобиографията си и това му носи предимство);
7. Декларация на основание чл. 107а, ал. 1 от КТ;
8. Други документи доказващи наличието на специфични изисквания.
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