обявява конкурс за назначаване на държавен служител
Длъжност: “младши експерт – организация и координация на обучения“
в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“ (ОМДП)
1. Област на дейност:
Организиране на обучения.
Организиране и координиране на обученията в дирекция ОМДП.
2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
2.1. Образователно-квалификационна степен – висше, „бакалавър по …“;
2.2. Предпочитана специалност – социални, стопански и правни науки;
2.3. Професионален опит – не се изисква;
2.4. Компютърни умения - добри умения за работа с MS Word, MS Excel, MS Power Point,
Internet, електронна поща и офис техника.
2.5. Основни познания в областта на публичност и комуникация.
2.6. Владеенето на английски език или друг чужд език ще се счита за предимство.
3. Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 460 лв. до 700 лв.
4. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 брой.
5. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю.
6. Необходими документи за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение № 2 към НПКДС);
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
6.3. Копие от удостоверения / сертификати и други документи, удостоверяващи придобита
образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, чуждоезикови
умения;
7. Място и срок за подаване на документи:
• адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 1;
• телефон: 02 / 940 25 56 или 02 / 940 29 53;
• ет. 3, стая 303, деловодство.
8. Краен срок за подаване на документи:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството
на ИПА в 14 дневен срок от публикуване на обявата. Документи по обикновена или
електронна поща не се приемат.
9. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с
конкурса, ще се обявяват на информационното табло на партера в сградата на ИПА на ул.
„Аксаков” № 1 и на електронната страница на ИПА: www.ipa.government.bg
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