ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Главен експерт „ Образование, култура и връзки с обществеността”

Област на дейност: Организира, контролира и отговаря за изпълнението на
дейностите в областта на образованието, културата , младежките дейности, етнически и
демографски въпроси и връзки с обществеността.

Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални и специфични
изисквания:
 Минимална образователна степен – Бакалавър
 Минимален професионален опит – 2 години
 Минимален ранг – ІV младши
 Да отговаря на изискванията на чл.7,ал.1 и ал.2 от Закона за държавния
служител
 Брой места за които е обявен конкурс за тази длъжност - 1
 Допълнителни изисквания:
 Висше образование в професионална област- педагогика
 Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността му и със задълженията
му на държавен служител
 Компютърна грамотност и ползване на MS Windows, Word, Excel, Internet
Explorer, архивиращи програми
 Управленска и стратегическа компетентност
 Предимство е работно ниво на владеене на английски език;
 Начин на провеждане на конкурса- решаване на тест и интервю.
Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/
 Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители
 Копие от документите за придобита образователна-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността. Копие от документа удостоверяващ продължителността и областта
на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител
 Копие от документ за самоличност.
 Автобиография по европейски образец
Документите за участие в конкурса ще се приемат в срок до 22.04.2016 г. в
деловодството на Община Белослав всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00
до 17.00 часа, лично или от упълномощен представител.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на
Интернет страницата на общината и на информационното табло на сградата на
общинска администрация на адрес: ул.”Цар Симеон Велики”23.
Размера на основната заплата за длъжността Главен експерт „ Образование,
култура и връзки с обществеността” е 650 лева.
За допълнителна информация: тел.05112/35-55 – Донка Монева – Секретар на
Община.

