РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Ямбол обявява провеждането на процедура за подбор за заемане на
длъжността „здравен медиатор”, както следва:
1. Свободни позиции – две щатни бройки;
2. Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”;
- Посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на
представители на уязвими малцинствени групи;
- Посредничество между представители на уязвими малцинствени групи и здравни и
социални служби;
- Подпомагане на незапознатите представители на уязвими малцинствени групи със
здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти и институции за
повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи със здравна и социална
насоченост;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за
повишаване на здравната култура;
Преди сключване на трудов договор, избраните кандидати, които не притежават
сертификат за професионална квалификация „здравен медиатор“, следва да преминат
14-дневен специализиран обучителен курс, провеждан в Медицински университет
София, за получаване на сертификат за професионална квалификация.
3. Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование;
- Принадлежност към общността, в която ще работи;
- Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност;
- Владеене на езика/езиците на общността;
- Много добри комуникативни умения;
- Умения за работа с компютър (MS Word, Internet, електронна поща);
- Предимства: познания и/или опит в социалната и здравната сфера;
- Висшето образование не е предимство.
4. Необходими документи:
- Заявление за участие по образец;
- Автобиография;
- Мотивационно писмо за заемане на длъжността;
- Копие от диплома за завършено средно образование (задължително се представя,
дори кандидатът да има диплом за висше образование).
Образец на заявлението за участие се получава на „Информация“ в сградата на
Община Ямбол. Заявлението може да бъде изтеглено и от интернет страницата на
общината на адрес: www.yambol.bg, в раздел „Актуално“.
5. Провеждане на процедурата за подбор: на два етапа:
5.1. Разглеждане на постъпилите документи от комисия;

5.2. Провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи.
6. Дата, час и място на провеждане на процедурата за подбор:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
7. Краен срок за подаване на документи: 19.03.2021 г.
Документите се подават в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол.
Информация за професията
www.zdravenmediator.net
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8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
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ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

От.............................................................................................................................
/трите имена по документ за самоличност/
ЕГН: ...............................................
адрес: гр./с. ............................., ул./ж.к.................................................................№ .......,
бл……….., вх. ......., ет. …...., ап. ….….
телефон за контакт: .......................................,
електронна поща: .................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Желая да участвам в обявената процедура за подбор за заемане на длъжността „здравен
медиатор“.
За участие в процедурата за подбор прилагам следните документи:
-

Автобиография;

-

Мотивационно писмо за заемане на длъжността;

-

Копие от диплома за завършено средно образование.

С уважение,
.........................................
/подпис/

Дата: ...........................
8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
e-mail: yambol@yambol.bg
web: www.yambol.bg

