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Здявцд—снецнфукацџягфщеврбрднрработи.мястд

I, Цџфдрмацдяпаботш)ателя

ИВАН ВАЗОВ“-ГОЛЯМО ВРАНОВО
Училище
Оориднчсекиетазус)(име на фирмата;органнзанитта)

.0-LO„L.0L.5L2.L.1 L.7L.8L6. Кодна икономическатадейностЕИК/Код по БУЛСТАТ:

сферана дейност:

Адресза
кореспонденция:

Телефонза връзка:

8532

ОБРАЗОВАНИЕ

С. ГолямоВраново,общ..Сливо поле, ул.„Хан
Аспарух”Х2 29

081372276

або {0 О място

Ј[ице за

контакт: ГюлшенСарова-директор
e-mail:

ou_g.vranovo@abv.bg

запла ане и слов н пет

Работнотомясто е свободно,считано от:

Длъжност:

17.03.2023 г.
Срокътна валидност/
изпълнение на заявката е до:

кодпо нкпд:
Учител/Старшиучител целодневна организацияна
учебнияден в начален етап — 1 - IV клас

[Л разкритиза първи пътБройместа: 1 от тях:
[З Желая да појввам по чл.C.l Работнотомясто
субсидия[финансиране: за

е на първиченпазар работнотомясто

Месторабота/ адрес i

16.03, 2023 г.

2341-5015

и/или [2 за сезонна заетост

. .........л...........от знз,

!ОУ„ИВАН ВАЗОВ“- с. ГолямоВраново,ул.„ХанАспарух”ЈС229на работнотомясто:

Основни
Описаниена отговорности:
длъжността

Обучениена ученициот начален етап I- IV клас

ДопълнителниОпределениот директора.Придружаванена ученициот и до населените им места.

задачи:

Трудововъзнаграждение(основно или минимално/

максимално заплащане, в лева или валута)
/У86Съгласновътрешнилеправилаза работназаплата

Допълнитслниплащания и/ Съгласновътрешнитеправилаза работназаплата.
или социални придобивки

Х трудовдоговорВидна договора

[2 безсрочен

Х срочен
до
завръщането
на титуляра

Псрокна
изпитване

(месеци)

(меееци)

El гражданскидоговор!договорза личен труд П служебноправоотношение
Основаниеза сключване на договора Чл. 68,ал. 1 т. ЗотКодексана труда,във връзкачл.70 отКТ

/
до завръщанетона

Работновреме:(пълно, непълно, разпокъсано, почасово)

{ЈДЈ-йЛ
ЗясеУЈ—:

титуляра!

пълно продължителносгв часове: 8
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АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
скван на а отноШ

\[3 професионаленбакалавърУчителобщообразователенпредметв прогимназиален
етап

Х висше

Образование
Хбакалавър
Х магистър

(специалност)

(специалност)

ГЗначалноL] професионаленколеж П средно

придобитапрофесия/ квалификация:
Ш основно

Е] говоримо
[2)

писмено
[2]

говоримо
П писмено
[2 говоримо
[j писмено

ГЛбезобразование

б Езикови познания/умения
(език, ниво на владеене

говоримои/или писмено)

Х Компютърниумения
(вид и ниво на владеене)

[З Шофьорскиумения, кат.
Изискванеза професионален
опит и/или общ трудоветаж:

(език)

(език)

(език)

П
документ

Одоку,уент

Е]

документ
б

документ

документ

х не

Х Мотивация

да

не

да

да

не

не

да

не

б А [а в ЛВЕ± [2 ci6CE 6D [3DE ОМ
(в години) по специалносгга (д тоднни)

Допълнителни
умения:

Начин на

кандидатстване:

[-1 Икономическиумения

Х Ор1ннизаторски умения

Х Работоспособност

ДиДаТсп ванеа

[З чрезтрудовпосредник

Х директнокандидатстване

П друг

Х КомуникативностП Мобилност

Х ПредприемчивостХ Работав екипХ Отговорност
Х Социалниумения Х Творческиумения Х Техническиумения

О [2 списък с кандидати

П подборчрезинтервюс ТП[О директно насочване

подборот ТП и окончателен подборот работодателя
Х по документи

[З по телефонХ със CV П с мотивационнописмо

Изисквания за провежданедопълнителен
специализиранподборчрез:

б тест
[2 практически

[З интервю б специализирантест

обявенитеот мен работниместа, се публикувати са публичнодостъпни на електронната
страницана Агенцияпо заетостта, в съответствие с извикванията на чл, 13

(З) отПравњлниказа прилаганена Законаза насърчаванена заетоспа.Информирансъм, че:
по силата на Регламент(ЕС) 2016/589 13 април2016 г. относно Европейскамрежана службите

по заетостта (EURES), достъп наработницитедо услуги замобилности по-нататъшно интегриране
на пазаритена трудаи за изменение на регламензм(ЕС) N2 492/2011 и (ЕС) N2 1296;201 З.

Предвидвъзможносггакъм обявенитеот мен работниместа да проявятинтереси гражданина държави-членкина да

Европейскиясъюз съм съгласен данните за контакт да бъдатпубликуванина EURES портала:
„не”като данни за конпкт на EURES порталаще бъдепубликувајтелектроннияадресна дирекция

Зная, че дрщутговор•.„Бюропо труд”, където е подадена настоящата заявка заядна»т-спецификация;
„да”желая да се спази посочената от мен в разделIV

Склоц съм•данаемДу от страни-членкинаЕС б да О не
'

ф сзрани вън ЕС \О да б не


