МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД гр.Дупница, на основание чл. 90 от Кодекса
на труда и чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведение, обявява конкурс за длъжността
Главна медицинска сестра за срок от три години.
І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1.Образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по
специалността „Управление на здравни грижи“.
2.Трудов стаж по специалността „Управление на здравните грижи“ не по-малко
от 5 години.
3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
4.Да представят проект „Програма за развитието и дейността на специалистите
по здравни грижи, квалификация и подобряване на качеството на здравните грижи в
лечебното заведение, за срок от три години“
ІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания.
2. Защита и събеседване по проект „Програма за развитието и дейността на
специалистите по здравни грижи, квалификация и подобряване на качеството на
здравните грижи в лечебното заведение, за срок от три години“.
По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се
представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се
допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили
средноаритмитична оценка от проекта и събеседването, не по ниска от мн.добър 4.50.
ІІІ. Кандидатите да представят следните документи:
1. Проект
2.Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
3. Професионална биография;
4.Копие на диплома за завършено висше образование с образователноквалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на
здравни грижи“.
5. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
6. Медицинско удостоверение за работа;
7. За външни кандидати препоръки от настояща или последна месторабота;
8. Свидетелство за съдимост;
9.Удостоверение за членство н БАПЗГ.
ІV. Срок и място за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса, се подават в запечатан плик, надписан за
коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделение плик, поставен в
основния.

Документите се подават в срок до 15.30 часа на 07.11.2019 година, в
деловодството на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, в гр. Дупница, на ул. "Св. Георги"
№2, ет.2, каб. 1. Тел: за връзка: 0888199218
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