ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0153-С0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА КНЕЖА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Община Кнежа обявява набиране на кандидати за социални асистенти по проект
BG051PO001-5.1.04-0153-С0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА КНЕЖА” по схема BG051PO001-5.1.04
«Помощ в дома» от 06.01.2013г.
Необходимите документи за кандидатстване:
1.
2.
3.
4.
5.

Попълнено заявление до Кмета на община Кнежа
Копие от лична карта
Копие от трудова книжка
Копие от диплома за завършено образование
Копие от сертификат за преминато обучение по подобен проект (ако кандидат притежава
такъв)
6. Професионална автобиография
Документите ще се приемат до 25 Януари включително в офиса на проекта, намиращ се в стая
111 в зградата на общинска администрация, гр. Кнежа. Там ще намерите и необходимите бланки
за заявления.
Задължитено изискване за кандидати е да са регистрирани като безработни в бюрото по труда.
Подборът ще се извърши от специално създадена комисия. За одобрените лица, които не са
преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред, ще се проведе
въвеждащо обучение за предоставяне на услуги в домашна среда. За лицата, притежаващи
документ за преминато идентично обучение, ще се организира двудневен курс за надграждащо
обучение.
Ще бъдат сключени трудови договори с 30 социални асистенти.

Обявява се и набор на потребители на проекта от 06.01.2013г.
Необходимите документи за кандидатстване:
1. Попълнено заявление до Кмета на община Кнежа
2. Копие от лична карта
3. Копие от медицински документи (копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие на амбулаторен
талон и/или епикризи).
4. Пълномощно (ако е необходимо)

Крайния срок на подаване на документи е 15.02.2013г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
За повече информация: тел. 09132/76 - 83 или в стая 111 в зградата на общинска администрация.

Инвестира във вашето бъдеще!

