ОБЩИНА ЛОМ
3600 Лом, ул. „Дунавска” №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, е-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

ЗАПОВЕД
№ 434/15.09.2014 г.
на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 6, т. 2 от Вътрешни правила за
подбор, назначаване и преназначаване на служители в Община Лом – подбор по документи

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
за „Медицински специалисти” – 2 щатни бройки в Училищно здравеопазване
I. Описание на длъжността:
Извършва
лечебно-профилактични
и
противоепидемични
дейности
за
предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в училищата. Оказва първа
лекарска помощ при остри заболявания или травми, повиква бърза и неотложна
медицинска помощ или насочва ученика за преглед при личния лекар.
Място на изпълнение на длъжността:
Здравен кабинет ІІ-ро ОУ „Константин Фотинов”
Здравен кабинет ІІІ-то СОУ „Отец Паисий”
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – бакалавър или специалист
2. Професионално направление – медицинска сестра или медицински фелдшер
3. Да е български гражданин
4. Да не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление
5. Да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
ІІІ. Необходими документи:
1. Заявление до Кмета на Община Лом
2. Професионална автобиография /CV/
3. Диплома за завършено образование /копие/
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
(трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудовия стаж);
5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по
съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства.
ІV. Място и срок за подаване на документи:
Документи се приемат в деловодството на Община Лом, ул.”Дунавска”№ 12.
Списъци с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения се
обявяват на таблото за обяви и съобщения в сградата на Община Лом и на www.lom.bg
Краен срок за подаване на документи: 25 септември 2014 г.

ИВО ИВАНОВ
Кмет на Община Лом

ОБЩИНА ЛОМ
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ЗАПОВЕД
№ 435/15.09.2014 г.
на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 6, т. 2 от Вътрешни правила за
подбор, назначаване и преназначаване на служители в Община Лом – подбор по документи

Община Лом обявява свободно работно место в „Център за настаняване от семеен
тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция” за следната
длъжност:
І. Социален работник
1. Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейността на социално обслужване в Центъра. Координира връзките със
системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с
местните институции и НПО, установява и поддържа връзки със семейства и близки на
настанените в Центъра.
2. Изисквания за заемане на длъжността:
Образователно-квалификационна степен: висше, минимална степен „бакалавър”;
Професионално направление: „социални дейности” или с професионална област в сферата
на хуманитарните дейности;
Компютърна грамотност;
ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
обявеното свободно място:
1. Заявление до Кмета на Община Лом;
2. Професионална автобиография /CV/;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
(трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудовия стаж);
5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от
правото да заема длъжността за която кандидатства.
ІІІ. Място и срок за подаване на документи:
Документи се приемат в деловодството на Община Лом, ул.”Дунавска”№ 12.
Списъци с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения се
обявяват на таблото за обяви и съобщения в сградата на Община Лом и на www.lom.bg
Краен срок за подаване на документи 30 септември, 2014 г.

ИВО ИВАНОВ
Кмет на Община Лом

