
АГЕНЦИЯ по ЗАЕТОСТТА

Рег.

Заявка—спецификацияза свободноработномяст

РазделL Информацияза работодателя
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦПАИСИЙ“- РУСЕ

(име на фирмата/организацията)

ЕИК/Код по БУЛСТАТ:

сферана дейност:
Адресза
кореспонденция:

Телефонза връзка:

000521505

Образование

Кодна икономическата дейност

Лице за

контакт:

Приложение14

ОУ ”ОЗЈЕЦгр. Русе

(юридически статус)

8531

Биляна Алексиевагр. Русе, ул. АлександровскаNe 95

082/874 586
e-mail:

ou_paisii@abv.bg

Раздел II. Информацияза работнотомясто. заплащане и условия на заетост/труД

Работното място е свободно, считано от:

Длъжност: Чистач[Хигиенист

03.01.2023 г.
Срокътна валидност/
изпълнение на заявката е до:

Кодпо НКПД:

от 19.12.22 г. до
21.12.22 г.

9112 0004

Бройместа: 1 от тях: разкритиза първи път
[П Желая да ползвам

и/или Cl за сезонна заетост

по чл. .....................................................[D Работното място
субсидия[финансиране/ зае на първиченпазар работнотомясто

Месторабота/ адрес ОУ „ОтецПаисий” - Русе
по проект/програма ..............

на работнотомясто•

Основни Съгласно длъжностната характеристика
Описание на отговорности:
длъжността Допълнителни

задачи:

Трудововъзнаграждение (основно или минимално/

максимално заплащане, в лева или валута)

Допълнителниплащания и/

или социални придобивки

Д трудовдоговор
Вид на договора

Съгласно вътрешнитеправилаза работназаплата

[2 безсрочен
срок на изпитване

Х срочен

О гражданскидоговор/ договорза личен труд
чл. 68 /l/, т.1 и чл. 70 от КТОснованиеза сключване на договора

Работно време:( [гьлно, непълно, разпокъсано. почасово)

Режим/ начин на работа:

Други:..............................

пълно
С] сменен п непрекъсваем

(месеци)

С] служебноправоотношение

продължителноств часове:
б дистанционно/ от разстояние

от знз,

(месеци)

(месеци)

8 часа

надомно

[При спазване на чл. 7 от Закона за зашита от дискриминашия, чл. 2 и чл. 23 от Закона за насърчаване на заетостта/

Начин на приемане на заявката: ДБТ



АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
РазДелIII. Изискванията към кандиДатаза заемане на абопшото място

С] да

Образование

О професионаленбакалавър
С] бакалавър
О магистър

ПриложениеN2 14

(специалнск:т)

(специалност)

(специалност)

средно основно

[П говоримо
[П писмено
[З говоримо
С] писмено
[З говоримо
[2 писмено

О начално С] безобразование[З професионаленколеж

придобитапрофесия/ квалификация:

П Езикови познания/ умения
(език, ниво на владеене

говоримои/или писмено)

С] Компютърниумения
(вид и ниво на владеене)

Шофьорскиумения, кат.

Изискване за професионален
опит и/или общ трудов стаж:

(език)

(език)

(език)

С]

документ С]

б
документ С]

С]

документ

документ С]

б
документ

да

не

да

не

да

не

не

да

не

Допълнителни
умения:

Ш Икономическиумения
В Организаторски

умения
Работоспособност

РазделIV. Начин на кандидатстване

61 чрезтрудовпосредник

(в години)

Д Комуника

Ш Отговорно
Ш Социални

[З подборпо

а ттб б ттмом
о специалността (в години)

Ш Мотивациявност Д Мобилност

Ш Предприемчивост Работав екип

мения Д Творческиумения Ш Технически умения

окументи/профи.у [П списък с подходящите кандидати

Начин на
кандидатстване:

[П подборчрезинтервюс ТПТД директнон сочване

б предваритеен подборот ТП и окончателен подборот работодателя
със CV О с мотивационно писмепо ок мен и б по телефонДиректнокандидатстване

61 друг
Изисквания за провежданедопълнителен
специализиран подборчрез:

б тест
I С] специализирантестинтервю

[З практичеси изпит О Оценка на външна организация

обявените от мен работниместа, се убликувати са публичнодостъпни на електронната

страницана Агенция по заетостта, www.a
.government.bg, в съответствие с извикванията на чл. 13

(З) от Правилниказа прилаганена Законаза насърчаванена заетостта.

по силата на Регламент (ЕС) 2016/589 13 април 2016 г. относно Европейскамрежана службитеИнформирансъм, че:

по заетостта (EURES), достъп на работницитедо услуги за мобилности по-нататъшно интегриране

на пазаритена труда и за изменение на регламенти(ЕС)
Ne 492/201 1 и (ЕС) Ne 1296/2013.

Предвидвъзможностга към обявенитеот мен работниместа да про,явятинтерес и гражданина държави-членкина О да

Европейскиясъюз съм съгласен данните за контакт да бъдатпубликуванина EURES портала:

„не”като данни за контакт на EURES порталаще бъдепубликуванелектроннияадресна дирекция

„Бюропо труд”, където е подадена настоящата заявка заявката-спецификация;
IV Начин{АделЗная, че при отговор: от менчпосоченатаспази„да” сежелая да

на кандидатстване.
от страни-членкина ЕС О да О не \от c•Qa и изв;ьуЕСда О

Склонен съм да наемам работници:

Приел• Работодател:Б.Алек€иева
[подпис, фамилия/


