РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 90, ал.2 и чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка с
чл.8, ал.2 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността
на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, и
Заповед № РД/02-00123 от 05.02.2020 г. на Кмета на Община Ямбол

О Б Я В Я В А
конкурс за заемане длъжността „Директор” на Детски ясли /Детска ясла
„Мечо Пух“ и Детска ясла „Щурче“/ и Детска кухня, гр. Ямбол
I.





II.

Конкурсът да се проведе при следните условия:
Брой работни позиции – една;
Работно време – 8 часа;
Срок на работа – при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във
връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда;
Място на работа – сградата на Детска ясла „Мечо Пух“.

Изисквания към кандидатите за длъжността „Директор“:

1. Да са български граждани;
2. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен
„Магистър” по специалност „Медицина“ или лице с висше образование,
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Медицинска
сестра“ или „Акушерка“;
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление;
4. Да не са лишавани по съдебен път от правото да заемат съответната длъжност;
5. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или
здравето на децата;
6. Да имат професионален опит – минимум 1 година, съгласно Наредба № 26 от
18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и
здравните изисквания към тях;
7. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
придобита специалност „Управление на здравни грижи”, компютърна грамотност.

III.

IV.

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1. Допускане до конкурс по документи.
2. Писмен изпит -решаване на тест (30 броя изпитни въпроси)
3. Провеждане на интервю - събеседване.
Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с
изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
До участие в конкурса, се допускат само лица, представили всички
необходими документи, видно от които кандидата отговаря за заемане на
длъжността.
Допуснатите до следващ етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и
часа на провеждане.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Професионална автобиография;
3. Декларация, че лицето е:
- пълнолетен български гражданин;
- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода;
- не е лишено по съответния ред от правото да заема длъжността, за която
кандидатства.
4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и
специалност на висшето образование;
5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и
професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата;
7. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет за психично
заболяване;
8. Удостоверение за членство в съсловна организация.

V.

Срок за подаване на документите:

Едномесечен срок от датата на обявяване на свободните работни места в Дирекция
„Бюро по труда“ - Ямбол, на сайта на Община Ямбол www.yambol.bg, местния печат и
на информационното табло в сградата на Община Ямбол.
VI.

Място за подаване на документите:

В сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” 7, стая № 437, сектор „Човешки
ресурси” в едномесечен срок, който тече от следващия ден от публикуване на
обявата за конкурса, всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа.
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VII.

Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на
конкурса:

Всички съобщения свързани с конкурса се обявяват на информационното табло в
сградата на Община Ямбол /адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” 7/ и се публикуват
на сайта на Община Ямбол www.yambol.bg
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