ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04 - 0038-С0001
„Взаимопомощ в общността”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0038-C0001 „Взаимопомощ в общността”, финансиран по Оперативна
програма” Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Община Болярово уведомява, че е открита процедура
за подбор и назначаване на лица за позиция управител и социален работник на Център за услуги в домашна среда.
Кратко описание на длъжността управител:
Организира, ръководи и контролира цялостната дейност в Центъра. Осъществява комуникациите с всички външни институции, медии.
Управлява вътрешната комуникация в екипа.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше- бакалавър или средно;
Компютърна грамотност- MS, Windows, Word, Excel, Internet Explorer
Необходими документи:
заявление по образец ;
копие от лична карта;
автобиография;
мотивационно писмо;
копие от документи за завършено образование;
копие от професионални квалификации;
копие от трудова книжка;
свидетелство за съдимост;
медицинско свидетелство за работа;
насочващо писмо от бюро по труда.
Документите се приемат в деловодството на община Болярово, на адрес ул.”Димитър Благоев” № 7, стая № 13 до 07.03.2013 г.
вкл. Списъкът с допуснатите по документи кандидати ще бъде оповестен на 08.03.2013 г. в сайта и на информационното табло на
община Болярово. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.03.2013 г. от 15.30 часа в стая № 7 в сградата на
община Болярово. Одобрения кандидат за позиция – управител на Център за услуги в домашна среда ще бъде оповестен на 15.03.2013
г. в сайта на община Болярово-”Обяви” и на информационното табло.
Телефон за връзка 04741 6904; 04741 6923.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Кратко описание на длъжността социален работник:
Организаторска и методическа работа съгласно нормативните документи за дейността на социалните работници

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – средно;
Компютърна грамотност- MS, Windows, Word, Excel, Internet Explorer
Необходими документи:
заявление по образец ;
копие от лична карта;
автобиография;
мотивационно писмо;
копие от документи за завършено образование;
копие от професионални квалификации;
копие от трудова книжка;
свидетелство за съдимост;
медицинско свидетелство за работа;
насочващо писмо от бюро по труда.
Документите се приемат в деловодството на община Болярово, на адрес ул.”Димитър Благоев” № 7, стая № 13 до 07.03.2013 г.
вкл. Списъкът с допуснатите по документи кандидати ще бъде оповестен на 08.03.2013 г. в сайта и на информационното табло на
община Болярово. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.03.2013 г. от 15.30 часа в стая № 7 в сградата на
община Болярово.Одобреният кандидат за позиция – социален работник на Център за услуги в домашна среда ще бъде оповестен на
15.03.2013 г. в сайта на община Болярово-”Обяви” и на информационното табло.
Телефон за връзка 04741 6904; 04741 6923.
Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Болярово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!

