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Проект ВG05М20Р001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех "
ПРОФЕСНОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО НКОНОМИКА „Д-Р НВАН БОГОРОВ " - ВА РНА

Изх. Na АД7-23/20. 09.2019 г.

за провеждане на иодбор за длъжността „ Образователен медиатор " по проект
ВG05М20Р001-2.011-0001 „ Подкрепа зауепех `; финаксираи от 4перативна програма
„Наука и образование за интелигектен растеж "
Професнонална rимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" - Варна в качеството си на
изпълнител на дейностите по проект „Подкрепа за успех", обявява прием на документи за
длъжносrга:
ОБРАЗОВА ТЕЛЕН МЕДИА ТОР, код по НКПД 5312-3004 - 0,5 бр. на непълен работен ден
(4 часа) за учебната 2019/2020 година. С класираният на първо място ще бъде сключен
трудов договор от 0I.10.2019 r. no чл. 68, ал.1, т. 1 и ил. 70 от Кодекса на труда.
1. Кратко описание на длъжността:
Образователният медиатор окаsва съдействие при провеждане на разяснителни кампании с

представителите на малцинствените общности. Той е посредник между семействата,
местните общности, учениците и училището и съдейства за обхващането и качественото
учнлищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване еътрудничеството
на родителите на ученидите в риск от отпадане с педагогическите спедиалисти в училището .
2. Изисквания за заемаке ка длъжността:
➢ Образование : основно/средно/висше образование ;
➢ Владеене на майчиния език на учениците, които се обучават, възпитават и
социализират в училище — ромски и/или турски език;

➢ Познаване на ценностната система, празниците, традицияте и други характерии
➢
➢
➢
➢

културни особености на общностите, с които работи;
Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи, както и познаване и
съпричастиост към проблемите им;
Много добри комуникативни умения;
Професионален опит - не се изисква;
Допълнителна квалификация/обучение - компюrьрна грамотност.

3. Необходими дол.ументи:
➢ Писмено заявление за участне по образец;
➢ Автобиография ;

➢ Копие

от

документи

за

придобита

образователна

степен,

допълнителнн

квалифякацни .

ПиGиеноr»о зпяв:7ение зп учпстие по оорпзец можете да полl'чиr»е в кание_тгrрияnга
нпучилбпцето .
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4. Всяко nостъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се
разгдеждп от комысия, определенп rьс заповед на директорп на ЛГИ „Д-р Иван Богоров "
- Варна
5. Нпчин на nровеждане на подбора:
Обрпзовптелния медиатор се определя чрез процедура за nодбор, която се извършвп
нп два етапп :
i~ по документи ;
v провеждане на събеседване с кандидатите .
Събеседването ще се проведе на 27.09.2019 година от 13:30 часа. Интервюто ще се
nроведе от комисията по т.4.
6. Място и срок за nодаване нп документите:
Професионална гимхазия по икономика „Д-р Иван Богоров", Варна, ж. к. Мтzадост, ул . „Иван
Панайотов Ljepoв" в канцеларията на училището, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и
от 12:30 Ч . до 16:00 ч.
6.1. Срок за подаване нп документите: от 20.09.2019 до 26.09.2019 г.

7. Резултатите ще бг,дпn: обявени на 30.09.2019 г.
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