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ОТНОСНО: Обява на свободно работно място 

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин обявява 

свободно работно място за Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР 

 Вид на договора – трудов договор за 1 работно място;  

Срок – до 30.06.2022г. Режим на работа – продължителност 4 часа, редовно;  

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА Гражданство– Република България;  

Образование: основно/средно/висше образование 

 Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, 

които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.  

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни 

особености на общностите, с които работи. 

Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към 

проблемите им. 

Необходими лични качества: 

- лоялност към институцията; 

- дискретност; 

- умения за работа в екип; 

- умения за общуване; 

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; 

- умения за мотивация;  

- умения за управление на конфликти;  

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- умения за разпределяне на времето. 

Професионален опит: не се изисква 

Професионален опит:  

Допълнителна квалификация/обучение : дигитална грамотност 

 Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право 

да упражнява професията си ; Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които 

застрашават живота и здравето на учениците;  

Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ Трудовият 

договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване 

на мястото. 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);  
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Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;  

Професионална автобиография (тип CV);  

Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за 

сверяване;  

Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна 

квалификация ;  

Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. 

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището в гр. 

Девин, ул.“В. Левски“ №3, всеки делничен ден от от 8.00 до 16.30 часа. 

 Лице за контакти: Ангелина Ангелова – телефон за контакт 089 3349143  

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика публикувана в сайта на 

училището.  

Срок за подаване на документите – до 16 часа на 24.09.2021г.  

ЕТАПИ НА ПОДБОРА  

Подбор по документи от комисия по подбор на персонала;  

Събеседване с допуснатите кандидати;  

С избрания кандидат ще се сключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часа 

работно време със срок до 30.06.2022 г. вкл. 

 

 Директор ПГЕ „А. С. Попов“  


