О Б Щ И Н А

П Е Р Н И К
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник, пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1 А, на основание чл. 14 от НПКДС и
Заповед № 1904 от 01.09.2016 г. на кмета на Община Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността „Главен експерт” в отдел „Здравеопазване, жилищна политика,
спорт и социални дейности” на община Перник.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове
за заемане на длъжността са:
 образование - висше;
 степен на образование – бакалавър;
 професионален опит - 2 години;
 ранг ІV младши.
3. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие
в конкурса са:
 заявление за участие по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от
НПКДС);
 декларация по образец към чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
 копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
 копия
от
документи,
удостоверяващи
продължителността
на
професионалния опит.
5. Документите в т. 4 следва да бъдат представени в десет дневен срок считано
от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен ежедневник в отдел
„Управление на човешките ресурси и деловодство” на Община Перник, на адрес: гр.
Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А, лично от кандидата или чрез пълномощник.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в
Община Перник на партерния етаж, както и в сайта на Общината.
7. Основните служебни задължения са:
 участва в разработването на конкретни мерки за реализация на държавната и
общинска политика в направленията – здравеопазване, жилищна, спорт и социални
дейности на територията на община Перник;
 подготвя становища, изготвя анализи и участва в разработването на проекти
на нормативни актове в направленията – здравеопазване, жилищна, спорт и социални
дейности;
 създава, организира и поддържа картотеки и регистри.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността - 420 (четиристотин и
двадесет) лева.
За КМЕТ:................................................
инж. В. Караилиев, съгл.
Заповед № 2120 от 17.11.2015 г.

