О Б Я В А
На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 1686 - РД-01-03 от
27.11.2018 г. на Кмета на Община Свищов, обявява конкурс за длъжността:
Директор специализирана институция – Директор на Дом за стари хора
„Мария Луиза” град Свищов.
1.Изисквания за заемане на длъжността:
 завършена степен на образование: висше бакалавър/ магистър;
 специалност: икономическа, юридическа, медицинска,
социални дейности, социално дело, педагогическа или подобна
специалност в сферата на общественото развитие;
 специфични изисквания: мениджърски качества, мотивация за
работа с лица с увреждания и лица в невъзможност за
самообслужване, умение за работа в екип, компютърна
грамотност;
 препоръчителни изисквания: опит в социалната сфера,
управленски опит;
2.Начин за провеждане на конкурса - от конкурсна комисия, назначена
със Заповед, която допуска кандидатите до участие на база представените
документи. С допуснатите кандидати конкурсът се провежда чрез
разработване на концепция за управление на ДСХ с оглед качествено
предоставяне на социалната услуга. Конкурсът задължително включва и
интервю.
3.Необходими документи :
 Писмено заявление за участие; към заявлението се прилага
декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин,
не е поставено под запрещение; не е лишено от правото по
съответен ред да заема определена длъжност;
 Мотивационно писмо;
 Концепция за управление на ДСХ с оглед качествено
предоставяне на социалната услуга;
 СV на кандидата (европейски формат);
 Копие от диплом за завършено образование;
 Копие
от
документи,
доказващи
допълнителни
компетентности, които по преценка на кандидата имат
отношение към характера на работата;
 Медицинско удостоверение от личен лекар;
 Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за
психично заболяване;

4.Място и срок за подаване на документите – Срокът за подаване на
документите е от 30.11.2018 г. до 02.01.2019 г. включително. Документите се
подават в деловодството на Община Свищов.
5.Общодостъпно място за обявяване на списъци и други съобщения във
връзка с конкурса – На таблото в сградата на Община Свищов и в местния
печат - в. Дунавско дело.
6.Информация за длъжността – Организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на ДСХ „Мария Луиза” град Свищов. Законосъобразно и
целесъобразно разходва средствата от бюджета и други.
Образец от длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на
кандидатите в деловодството на Община Свищов.

