Обява за свободно работно място за длъжността
"логопед" в ДГ "Светлина" Трявна
Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от
Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2
„Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална
подкрепа на деца от уязвими групи“ – осигуряване на допълнителен педагогически
персонал
Детска градина „Светлина“ обявява
свободно работно място за длъжността „Логопед" на 8 часов работен ден
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: Предучилищно образование
1.2. Основни задължения: Длъжността „логопед“ в детската градина включва
осъществяването на функции, свързани с провеждане на ефективна превенция,
диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на
децата в предучилищна възраст.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование.
1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието :
а) специалност "Логопедия" или "Логопедагогика" от професионално направление
"Педагогика" съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления с присъдена професионална квалификация "логопед";
б) специалност "Логопедия" от професионално направление "Обществено здраве"
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления с присъдена професионална квалификация "логопед";
в) специалност от професионално направление "Педагогика" с присъдена
професионална квалификация "педагог" и с втора специалност или с допълнителна
професионална квалификация по логопедия;
1.5. Допълнителни изисквания – Познава и прилага нормативната уредба за системата на
предучилищното и училищното образование. Познава и прилага нормативните
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документи и етичните норми при вземане на своите клинични решения, основните
документи на институцията, в която работи, етичния кодекс на логопедите в България,
етичния кодекс на Европейския комитет на логопедите (CPLOL),Етичния кодекс на
общността и Етичния кодекс на работещите с деца. Притежава организаторски,
комуникативни умения, умения за работа в екипи и компютърна грамотност.
1.6. Години професионален опит: Ще се счита за предимство практическият опит в
логопедичната дейност при работа с деца.
2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие.
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография-европейски формат;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически
опит.
2.5. Други документи за квалификации и специализации по преценка на кандидата.
3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ „ Светлина“ ул. „Васил
Априлов “ № 1 всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:30 часа.
Тел. за връзка: 0897090544 - директор; 0897090545 - канцелария
4. Краен срок за подаване на документите - до 30.03.2021 г. включително.
5. Етапи на подбора
5.1. Подбор по документи
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати – при необходимост и преценка на директора
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени
допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1,
т. 1 от КТ за срок – до края на дейностите по проекта.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при
подаване на документите.
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