
   
 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 

 

 

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин 

 

О Б Я В А 

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за 

успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове,  

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: 

Образователен медиатор  

на непълен работен ден /0.5 щат, 4 часа/ за учебната 2019/2020 година по чл. 68, ал. 1, т. 2 

от Кодекса на труда /до приключване дейностите по проекта и/или при прекратяване 

участието на училището в проекта/ и месечно възнаграждение изчислено пропорционално 

от минималната работна заплата. 

I. Основна цел на длъжността. 

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, 

учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно 

образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на 

родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището. 

 

ІІ. Изисквания към кандидатите: 

1. Образование: минимум средно образование 

2. Умения за работа с деца 

3. Необходими лични качества: 

• лоялност към институцията; 

• дискретност; 

• толерантност; 

• умения за работа в екип; 

• умения за общуване; 

• способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; 

• умения за мотивация;  

• умения за управление на конфликти;  

• способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

• умения за разпределяне на времето. 

4. Професионален опит: не се изисква 

5. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност 
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III. Начин на извършване на подбора: 

Подборът ще бъде извършен на два етапа: 

1. по документи 

2. събеседване с избраните по документи кандиати 

 

1. Необходими документи: 

1. Писмено заявление за кандидатстване; 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома за завършено образование и трудова книжка; 

4. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и 

умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание). 

5.Медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост се представят при назначаване 

на работа. 

Документи се подават лично на адрес: гр. Видн, ул. „П. Р. Славейков“ 28 при завеждащ 

административно-техническа служба, етаж 2. 

Срок за подаване на документи:  25.11.2019 г. -  28.11.2019 г.  от 10.00 часа до 16.30 часа.  

Тел. за връзка: 094/600-442 

 

 

Любомир Георгиев 

Директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ - Видин 

 


