
Схема BG051PO001-5.2.12
„Да не изоставяме нито едно дете“,

Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността“
Договор: BG051P0001-5.2.12-0042-C0001

Проект: „Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на
иновативни резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”,
Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

ОБЩИНА ПОРДИМ
обявява

по  проект ”Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни, резидентни и съпътстващи
услуги в община Пордим”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме
нито едно дете”

Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, който се осъществява в рамките на
сключен договор за БФП № BG051PO001-5.2.12 -0042-C0001

следните свободни работни места:

1. “Психолог” – 1 бр. за ЦСРИ – гр. Пордим
Изисквана минимална степен на завършено образование:
- Висше или полувисше образование

- специалност: „Психология”, „Консултативна психология”, „Приложна психология”

- Основна месечно трудово възнаграждение: 450.24 лв.

2. “Логопед” – 1 бр. за ЦСРИ – гр. Пордим
Изисквана минимална степен на завършено образование:
- Висше или полувисше образование

- специалност: "Логопедия", "Специална педагогика", "Дефектология" или друга със социална или
педагогическа насоченост.

- Основна месечно трудово възнаграждение: 450.24 лв.

3. “Трудотерапевт” – 1 бр. за ЦСРИ – гр. Пордим
Изисквана минимална степен на завършено образование:
- Висше или полувисше образование

- специалност: “Здравни грижи” или “Педагогика” или друга със социална или педагогическа
насоченост.

- Основна месечно трудово възнаграждение: 450.24 лв.
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4. “Рехабилитатор” – 1 бр. за ЦСРИ – гр. Пордим
Изисквана минимална степен на завършено образование:
- Висше или полувисше образование

- специалност:  “Рехабилитация” , “Ерготерапия” , “Кинезитерапия”

- Основна месечно трудово възнаграждение: 450.24 лв.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление - по образец
2. Автобиография - по образец
3. Копе от документ за самоличност.
4. Копие от документ удостоверяващ, професионален стаж по специалността.
5. Копие от диплома за завършено образование
6. Копия от сертификати, удостоверения за придобити ключови компетенции за работно място.
7. Карта за предварителен медицински преглед – оригинал.
8. Свидетелство за съдимост – оригинал.

Вид на договора: – трудов договор.

Място и срок за подаване на документи:

Община Пордим
• адрес:
гр. Пордим
ул. „Иван Божинов“ №1
Информационен център

• лице за контакт: Милен Йорданов – Технически сътрудник по проект “Да не изоставяме нито едно
дете - разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”
тел. 065 13/2115; 0887091106
• срок за подаване на документи: от 24.06.2015г. до 03.07.2015 г.
• ден на публикуване: 24.06.2015г.

Съобщения във връзка с обявата ще се обявяват на интернет страницата на Община Пордим и на
информационното табло в сградата на общината на адрес : гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ №1


