Многопрофилна болница за активно лечение
„Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев
ул. „Стара планина“ 54, тел. 0751 95114 e-mail mbalgd@gmail.com

На основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за
лечебните заведения и заповед № 198/21.02.2020 год. на Управителя на МБАЛ „Иван
Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев, обявява конкурс за следната длъжност:
Главна медицинска сестра на МБАЛ „Иван Скендеров“ЕООД гр. Гоце Делчев
I. Място на работа: МБАЛ“Иван Скендеров“ЕООД гр. Гоце Делчев
II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по
специалността „Управление на здравни грижи“.
2. Трудов стаж по специалност „Управление на здравни грижи“ не по-малко от 3/
три/ години.
3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
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“.
5. Членство в БАПЗГ.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена,
телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция.
2. Професионална автобиография.
3. Копие от диплома за завършено образование с образователно – квалификационна
степен бакалавър или магистър по специалността „Управление по здравни грижи“.
4. Удостоверение за членство в БАПЗГ.
5. Документ удостоверяващ трудовия стаж.
6. Свидетелство за съдимост.

7. Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6
месеца/, издадено не по-късно от три месеца преди датата на обявяване на конкурса.
8. Всеки кандидат представя писмена програма на тема: „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“.
IV. Провеждане на конкурса:
Първи етап – проверка за съответствия на подадените документи с изискванията на
МБАЛ „Иван Скендеров“ЕООД.
Втори етап – оценка на писмената програма и събеседване. До събеседване се
допускат кандидати, получили оценка на писмената работа не по-ниска от много добър
4.50.

V. Срок и място за подаване на документи:
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с
длъжността, за която лицето кандидатства. В този плик са поставени два запечатани
непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1“ - съдържащ необходимите документи
за участие и „Плик 2“ - съдържащ писмената разработка.
Документите се подават всеки работен ден в деловодството на МБАЛ „Ив.
Скендеров“ЕООД гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина“ № 54 – административна сграда,
етаж 1, стая човешки ресурси.
Документите се приемат до 16.00 часа на 30 ден от публикуване на обявата –
25.03.2020 година включително.
Срок на трудовия договор 3 /три/ години.
Длъжностната характеристика ще бъде представена на кандидатите при подаване
на документите.

Управител
Д-р Владислав Улевинов,дм

