Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
“Патронажна грижа + в община Ружинци”
BG05M9OP001-6.002-0133

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА РУЖИНЦИ
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНА
РАБОТНА ПОЗИЦИЯ „СЪТРУДНИК – СОЦИАЛНА РАБОТА“ ПО
ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0133 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В
ОБЩИНА РУЖИНЦИ“

По трудово правоотношение по разпоредбите на Кодекса на труда.
Сътрудник – социална работа – 1 позиция на непълно работно време 4 /четири/ часа

I.

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

-

образование – минимум Основно;

-

професионален опит – с предимство;

-

поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност,
работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

-

Компютърни умения – с предимство;

II.

Кратко описание на длъжността:

Приема, обработва и завежда в съответните дневници заявления от кандидат
потребители за включването им в предоставяните услуги по Проекта. Отговаря за
поддържането на досиетата на потребителите. Координира изпълнението на дейностите
по предоставяне на интегрираната услуга. Подпомага работата на Екипа и дейностите
изпълнявани от психолога и медицинския специалист. Дава разяснения на всички
заинтересовани лица за предоставяните услуги по проекта. Поддържа работни
взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на проекта, като активно им
сътрудничи. Ежемесечно в срок до 2-ро число на всеки месец предава писмен доклад за
извършената работа и отработените часове през предходния месец на Ръководителя на
проекта. Участва в предоставянето на следните почасови услуги: Социални услуги;
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Помощ в домакинството; Доставки по домовете на потребителите; Оказване на
административна помощ при нужда.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал.1,
т.1 от КТ и е с 3/три/ месеца изпитателен срок. Период за изпълнение на договора – до
18.05.2022 г. (8 месеца).
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец
- Автобиография - по образец
- Документ за завършено образование – копие
- Декларации (по образец)
Документите за кандидатстване се получават на адрес: с. Ружинци, ул. „Георги
Димитров“ № 31 (Общинска администрация) или могат да бъдат изтеглени от интернет
страницата на Община Ружинци.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от
всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация от 23.09.2021 г. до
24.09.2021г. 16:30 часа.

