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ОБЯВА 
 

СОУ „Вела Благоева” обявява следните свободни работни места 

   по чл. 68 (1), т. 1  от Кодекса на труда 

    

Възпитател в начален етап - три работни места. 

Педагогически съветник - едно работно място. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Заявление  - по образец. 

2. Документ за самоличност - копие. 

3. EUROPASS автобиография. 

4. Диплома за завършено висше образование (копие): 

- за възпитател - 

„Бакалавър” или „магистър” по: 

- специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена 

професионална квалификация „педагог и/или „начален учител, „детски и начален 

учител”,  „начален учител с чужд език; 

- специалност от професионално направление „педагогика”  и допълнителна 

професионална квалификация „начален учител и/или „начален учител по ранно 

чуждоезиково обучение”; 

- специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация 

„учител” и допълнителна професионална квалификация „начален учител”  и/или 

„начален учител по ранно чуждоезиково обучение”. 

- за педагогически съветник – 

„Бакалавър” или „магистър” по специалности от:  

- професионалните направления  „Педагогика” и „Психология” с присъдена 

професионална квалификация „педагог”, „социален педагог”, „психолог и/или 

„учител”; 

- друго професионално направление с присъдена професионална квалификация 

„учител” и допълнителна професионална квалификация по „психология”. 

5. Карта за предварителен медицински преглед – (копие). 

6. Свидетелство за съдимост в срок на валидност – (копие). 

7. Бележка, че кандидатът не се води на учет за психично  заболяване – (копие).                                                               

Предимство: 

- копие на документ за владеене на друг от официалните езици на Европейския 

съюз; 

- копие на документ за компютърна грамотност; 
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Документи се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 11 до 22 

август 2014 год. включително, от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч. 

 

Телефон за справка: 062/64-29-06 – канцелария. 

 

Кандидатите, които са одобрени за събеседване, ще бъдат уведомени до 2 септември 

2014 г. 

 

Събеседването с кандидатите за длъжността възпитател в начален етап ще се 

проведат на 3 септември 2014 г. по график. 

 

Събеседването с кандидатите за длъжността педагогически съветник ще се проведат 

на 4 септември 2014 г. по график. 

 

 

Директор, 

Ангел Янчев 

 

 

  


