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ОБЯВЯВА: 
Конкурс  за  длъжност  „Домакин, склад" 

Ценrьр  за  спешна  медицинка  помощ  — Плевен, (ЦСМП  — Плевен), със  седалище  и  адрес  
на  управление: град  Плевен, бул. „Георги  Кочев" №  8, ЕИК  00041 1973,   на  основание  чл. 90 и  
чл. 91 от  Кодекса  на  труда, във  връзка  със  Заповед  РД-01-343/28.09.2021 г. на  Директора  на  
ЦСМП- Плевен  обявява  конкурс  за  заемане  на  длъжността  „Домакин, еклад", при  следните  
условия: 

I.Изисквания  към  кандидатите  за  заемане  на  длъжността: 
1. Завършено  висше  икономическо  образование  степен  „професионален  бакалавър" в  областта  
на  икономиката  и  мениджмънта  на  търговската  дейност; 
3. Професионален  опит  свързан  с  приемане, обработване, съхраняване  и  отпускане  на  
материали  и  консумативи; оформяне  на  необходимите  счетоводни  документи; контролиране  
състоянието, качеството  и  количеството  на  материали  и  консумативи  в  склад. 
4. Лицето  да  не  е  осъждано  за  пресrьпление  от  общ  характер. 
5. Да  притежава  компюrьрна  грамотност  за  операционна  система  Windows, Microsoft Word и  
Ехсе1, работа  с  Internet и  програмни  продукти. 

II.Конкурсът  ще  се  проведе  в  два  етапа: 
1. Проверка  на  документи  за  съответствие  с  обявените  изисквания; 
2. Събеседване  на  тема: 

- Познаване  на  Нормативни  актове  свързани  с  получаване  и  отпускане  на  стоки, материали  
и  консумативи, ред  и  изисквания  за  тяхното  транспортиране  и  съхранение, Кодекса  на  труда, 
Закон  за  счетоводството . 

- Познания  в  контролиране  и  организиране  на  доставки  на  стоки, материали  и  консумативи, 
водене  на  отчетническа  документация, правила  по  охрана  на  труда  и  противопожарната  
безопасност, здравословни  и  безопасни  условия  на  труд. 

III.Необходими  документи: 
1. Заявление  за  участие; 
2. Автобиография  / CV; 
3 .Ксерокопие  на  диплома  за  завършено  висше  икономическо  образование  степен  

„професионален  бакалавър" в  областта  на  икономиката  и  мениджмънт  на  rьрговеката  дейност; 
4. Ксерокопие  на  трудова  книжка  и/или  удостоверение  за  трудов  и  професионапен  опит; 
5. Карта  за  предварителен  медицински  преглед  — специалист  „Вътрешни  болести"(анамнеза, 

преглед  по  системи, измерване  на  кръвно  налягане  ), специалист  „Очни  болести" 
изследвания  зрителна  острота  и  рефракция; 
б. Удостоверение , че  кандидата  не  страда  от  психично  заболяване; 
7. Свидетелство  за  съдимост; 
8. Дипломи, сертификати, удостоверения  за  допълнителна  квалификация, ако  има  такива; 
9. Всички  документи  от  т.1 до  т.8 се  поставят  в  запечатан  непрозрачен  плик, върку  който  са  

написани  имената  на  кандидата. 



IV. Критерии  за  оценяване  на  кандидатите: 
1 .Критерий  „отговарят  ли  документите  на  кандидата  на  обявейите  изисквания` ; 
2. Критерий  „оценка  от  събеседване"; 

Оценяването  се  извършва  по  шестобапната  система. Кандидати, които  не  отговарят  по  
документи  на  обявените  изисквания, не  се  допускат  до  етап  събеседване. 

Типова  длъжностна  характеристика  за  конкурсната  длъжност  да  е  на  разположение  при  
;,Експерт, УЧР" за  запознаване  на  кандидатите. 

Документите  се  приемат  от  Експерт, УЧР  на  ЦСМП  - Плевен  на  адрес  гр. Плевен, бул. 
Кочев" №8 в  срок  от  07.ЗОч. на  29.09.2021г., до  16.ООч. на  28.10.2021г. вкл. всеки  работен  ден. 
Конкурсът  цjе  се  проведе  на  04.11.2021 година  от  11:30 часа  в  кабинета  на  Директора  на  
ЦСМП  - Плевен. 

Тел. За  връзка: 064 886 453 - Лидия  Асенова  (Експерт, УЧР  на  ЦСМП  - Плевен) 


