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гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55 , е–mail: dtg.svishtov@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________________________________

Изх.№ 676 / 29.05.2019 г.

            ДО
ГОСПОЖА ТАНЯ ГУЦЕВА
ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”
СВИЩОВ

КОПИЕ: ДО
ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
НАЧАЛНИК
НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГУЦЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛИЧЕВА,

Във връзка с чл. 17 ал.4 от ППЗНЗ и чл.19 /2/ т.10 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. ОБЯВЯВАМ:

Свободно работно място за:

1. „Технически-секретар “ – 1 щатна бройка –  считано от 14.06.2019 г. по чл. 68, ал.1, т.3 КТ

Изисквания за заемане на длъжността: 

a) съгласно чл. 215 от ЗПУО:

- не е осъждано на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление независимо от
реабилитацията;

- не е лишено от право да упражнява професията;

- не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени в
чл. 2 на Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. издадена от Министерството на здравеопазването за определяне
заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

б) образование и квалификация

 1. Минимална степен на образование – средно, област на образование – стопанско управление и 
администрация.

2. Квалификация – умения за работа с компютър, програмни продукти и информационни технологии.

Срок за подаване на документи – до  12.00 ч. на 12.06.2019 г. 
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Документ за трудов стаж /оригинал и копие/;

4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност /оригинал и копие/;

5. Документ за проведен медицински преглед от лекар с придобита специалност по психиатрия и лекар с 
придобита специалност по пневмология и фтизиатрия;

6. Свидетелство за съдимост .

Трудовото правоотношение  възниква  след подбор по  документи  и  попълване  на  въпросник,  който  ще се
проведе в кабинет № 22 на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов на 13.06.2019 г. от 13.00 ч.

 

С уважение,

/П/

Румяна Иванова

Директор ПДТГ „Д.Хадживасилев”-Свищов

РИ/АЦ
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