ОБЩИНА ХИСАРЯ
ОБЯВА
Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект№BG05М9ОР001-2.0020144-С001 „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в изпълнение на Дейност
„Сформиране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда и функциониране на екип от експерти към него“ обявява
прием на документи за:
Длъжност
Изисквания
Отговорности
–
средно
Медицинска образование
спициално/
специалист/
сестра - 1
бакалавър;
професионален
опит – минимум 1 година

Подпомага организирането на цялостната
дейност на Центъра. Осигурява достъп на
потребителите
до
здравни
услуги,
придружава ги до болнични заведения,
осъществява връзка с личните лекари,
манипулации, които могат да бъдат
извършени извън лечебно заведение
(поставяне на инжекция, смяна на
превръзки, измерване на кръвно налягане и
др.).
Медицинската сестра ще бъде назначена на трудов договор на пълен работен ден от
8 часа. Тя ще осъществява своята дейност през целия период на предоставяне на услугите18 месеца, считано от 01.05.2016г.
Място на работа - Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда, с. Старосел.
Желаещите да кандидатстват за определената длъжност по Проект „Интегрирани
услуги за независим живот“ подават Заявление №1 в деловодството на община Хисаря от
14.04.2016г до 22.04.2016г. включително от 08.00ч. до 17,00ч.
За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180
Необходими документи за кандидатстване за :
 Заявление (Приложение №1)
 Документ за самоличност(копие)
 Автобиография
 Документ образование(копие);
 документ, доказващ професионален опит минимум 1 година (служебна бележка от
работодател/ трудова книжка/ др. за кандидатите за медицинска сестра )
 трудова книжка - копие (ако е трудово ангажиран)
 пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)
Кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще бъдат уведомени за
датата, часа и мястото на провеждането на интервюто.
С одобрените кандидати за медицинска сестра, Кметът на общината сключва трудов
договор считано от 01.05.2016г. до 31.10.2017г.
Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

