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Проект ВG05М20Р001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех"
l7РОФЕСNОНАЛНА ГNдlНА3НЯ ЛО NKOHOMHIGI „д-Р ИВАН БОГОРОВ" - BAPH.4

изх .& Ад7-гг/1 7. о9 гого г

ОБЯВА
за провеждаке на подбор за длъжността „ Образователен медиатор " по nроект
ВС05МгОР001-1.011-0001 „ Лодкрепа зауспех `; финансиран от Оперативна програма
„ Наука и образование за интелиzенп:ен растеж "
Професионапна гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" - Варна в качеството си на

изпълнител на дейностите по проект „Подкрепа за успех", обявява прием на документи за
длъжността :
ОБРАЗОВА ТFЛЕН МЕДНА ТОР, код по НКЛД 5312 .3004 - 0,5 бр. на непълен работен ден
(4 часа) за учебната 2020/2021 година. С класираният на първо място ще бъде ,сключен
трудов договор от 01.10.2020 г. по чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70 от Кодекса на пгруда.
1. Кратко описание на длъжността:
Образователният медиатор оказва съдействне при провеждане на разяснителнн кампании с

представителите на малцинствените общности. Той е посредник между семействата,
местните общности , учениците и училището и съдейства за обхващането и качественото
училищно обраsование на учениците в училището , както и за насърчаване сътрудничеството
на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическнте специалисти в училището .
2. Изисквания за заемане на длъжността:
➢ Образование : средно или висше образование ;

➢ Владеене на майчиния език на учениците, които се обучават, възпитават и
социализират в учнлище — ромски и/кли турски език;

➢ Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни
културни особености на общностите, с които работй;

➢ Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи, както и познаване и
съпричастност към проблемите им;
➢ Много добри комуникативни умения ;
➢ Допълнителна квалификация/обучение —
грамотност .
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3. Необходими документи за участые в подбора :
➢ Писмено заявление за участие по образец;
➢ Автобиография по образец;

➢ Копие
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Лроект BGO5M20P001-2.011-0001 ,. Подкрепа зауспех ", финансиран ит Оnеративна програма .. Наука и
образоваиие за интелигентен расмеж " 2014-2020, съфинансирана от Европеiгския сьюз чрез Евроnейските
структурни и инвестиционни фоидове.

4. Необходими документи при сключване на договор:
✓ копие на свидетелство за съдимост (ако кандидаrьт е прекъсн an повече от 6
месеца трудово правоотношение )
✓ копие на карта за предварителен медицински преглед, във връзка с
кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатьт е прекъснал повече от 3
месеца трудовото правоотношение )
✓ еправка за придобития етаж и професионален опит - препис-извлечение от
трудовата книжка или копие от трудовата книжка.
Писменото заявление за участие no образец можете да получите в канцеларията на
училището или да изтеzлите от сайта на училището.
Автобиографията по образеq също може да изтеzлите от сайта иаучилището.
4. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се
разглежда от комисия, оnределена rьс заповед на директора на ЛГИ „Д-р Иван Богоров "
- Варна
5. Начин на провеждане на подбора:
Образователния медиатор се определя чрез процедура за подбор, която се извъригва
на два етапа:
➢ по документи ;
у провеждане на събеседване с кандидатите .
Събеседването ще се проведе на 25.09.2020 година от 10:00 часа. Интервюто ще се
проведе от комисията по т.4.
б. Място и срок за nодаване на документите:
Професионална гимназия по икономика , Д -р Йван Богоров", Варна, ж. к. Младост, ул . „Иван
Панайотов Церов" в канцеларията на училището, всеки работен цен от 08:30 ч . до 12:00 ч. и
от 13:00 ч . до 16:00 ч .
б.1. Срок за подаване на документите: от 17. 09.2020 до 23.09.2020 г

7. Резултатите и{е бъдат обявени на 28.09.2020 г.

За hонтакт: те.з. 052 747 830; e-mail pgibogorov@pgi-varпa. сот
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Проект BGO5M20P001-2.011-0001 ,, Подкрепа за успех •, финансираи от Оперативна програыа „ Наука и
обраsование за иителиzентен растеж " 2014-2020. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурнн и инвестицион ► ги фоидове.

