КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“
В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД
На основание чл. 89 и чл. 90 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за
лечебните заведения СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София, ОБЯВЯВА КОНКУРС за
заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“ на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“
ЕАД:
1. Наименование на предприятието: Специализирана болница за активно лечение по
инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД.
2. Място на работа: гр. София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ 17.
3. Характер на работата: организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в
лечебното заведение; отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение, за
дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията; предоставя на изпълнителния директор анализ
и информация за състоянието на здравните грижи в лечебното заведение; планира и организира
следдипломното обучение на медицинските специалисти в лечебното заведение с образователна
степен, по-ниска от „магистър“; свиква и ръководи Съвета по здравни грижи.
4. Минимални изисквания за длъжността:
- образвание: висше с призната образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалността „Управление на здравните грижи“;
- професионален опит: 5 години като старша и/или главна медицинска сестра;
- компютърна грамотност.
5. Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап: Проверка на предствените от кандидатите документи и съставяне на протокол за
допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс;
Втори етап: Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати и защита на разработен от
тях писмен проект „Организация, развитие и усъвършенстване на здравните грижи в СБАЛИПБ
„Проф. Иван Киров“ ЕАД за тригодишен период“.
Членовете на конкурсната комисия оценяват кандидата по шестобалната система със стъпка
от 0,25 стотни. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове
на комисията.
6. Необходими документи за участие:
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с имената на кандидата,
телефон за контакт, адрес за кораспонденция и длъжността за която кандидатства. В този плик
следва да бъдат поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и
„Плик 2“ и със съдържание както следва:
Съдържание на Плик 1:
- Заявление;
- Автобиография по европейски стандарт;
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
- Свидетелство за съдимост;
- Копие на документи, удостоверяващи професионален опит за длъжността „старша/главна
медицинска сестра“ – трудова книжка;
Диплома
за
завършено
висше
образование
с
призната
минимална
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“;
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;

- Удостоверение за членство в БАПЗГ.
Съдържание на Плик 2:
Писмен проект „Организация, развитие и усъвършенстване на здравните грижи в
СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД за тригодишен период“.
7. Място за подаване на документите: гр. София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ 17,
административна сграда, ет. 3, зав. личен състав, всеки работен ден от 8,00 ч. до 15,00 ч.
телефон за контакти: 02/ 9023 706.
8. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на публикуване на обявата.
9. Длъжностна характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от личен състав
на лечебното заведение до изтичане на обявения срок за подаване на документи.
10. Срок на трудовия договор: 3 години след провеждане на конкурс.

