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град Костенец

ОТНОСНО : ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН
МЕДИАТОР"
НА ОСНОВАНИЕ чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и във връзка с чл.94 и от Кодекса на труда

Н А Р Е Ж Д А М:
Да бъде обявен конкурс за заемане на длъжността „Здравен медиатор" в община Костенец

!.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1. Заявление до кмета на община Костенец за допускане до конкурс за заемане на
длъжността „Здравен медиатор";
2. Документ за завършено средно образование/ копие/;
3. Автобиография;
4.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит трудова книжка/ копие/;
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да са български граждани;
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление;
3. Да имат диплома за завършено средно образование;
4. Да притежават компютърна грамотност;
5. Предимство: познания и/или опит в социалната/ здравната сфера;
ПI.КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР:
1. Завършено средно образование;
2. Принадлежност към общността, в която и с която ще работи;
3. Добро познаване проблемите на общността;
4. Много добри комуникативни умения;
5. Умения за работа с компютър;
6. Познания и/или опит в социалната/ здравната сфера;
7. Възможност за участие в обучения и повишаване на квалификацията;
8. Възможност за участие в национални и регионални срещи на здравните
медиатори.
IV.ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

•
Конкурсът за заемане на длъжността „Здравен медиатор" се провежда на два

етапа:
1 етап: Преглед на представените от кандидатите документи / автобиография; диплома
за средно образование; документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит; медицинско удостоверение; свидетелство за съдимост в срок на
валидност; документи, удостоверяващи наличие на познания в социалната/здравната
сфера /.
11 етап: Провеждане на интервю с одобрените на първи етап лица от комисия, назначена
със заповед на кмета на община Костенец.
V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 8.00 17.00 часа в сградата на община Костенец с адрес: гр.Костенец, ул."Иван Вазов" № 2;
Център за административно обслужване - първи етаж; срок до 09.04.2021 година,
включително.
Заявлението и документите за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик,
върху който се посочва: наименованието на конкурса, трите имена на кандидата, адрес
за кореспонденция и телефон за връзка.
екса на труда обявата за конкурса де бъде
На основан
публикувана в офи ctrJr
щипа Костенец.
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КМЕТ НА ОБЩИН:� \
М. Павлова
Директор на дирекция АПИОЧР и ФСД

