
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 

ГР.МОНТАНА 

 

О Б Я В А 
за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор" 

по проект „Подкрепа за успех", финансиран от МОН 
 

Професионална гимназия по лека промишленост гр.Монтана обявява подбор за набиране на персонал за 

следните длъжности: 

 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР, код по НКПД 3222-3002 - 1 бр. на пълен работен ден / 8 часа/ 

С класирания на 1-во място ще бъде сключен трудов договор веднага. 

Срокът на проекта приключва на 30.06.2022г. 

 

1. Кратко описание на длъжността: 

Образователните медиатори оказват съдействие при провеждане на предвидените по проекта 

образователни дейности и разяснителни кампании сред ромския етнос. Те са посредници между семейството и 

училището, като работят за мотивиране на учениците с цел превенция на отпадането от училище. Подпомагат 

лица от целевата група за достъп до образователни и социални услуги. Образователните медиатори 

допринасят за преодоляване на културните бариери и съдействат на лица от местна уязвима етническа 

общност при комуникацията им с образователните и социални институции. 

2. Минималните изисквания за заемане на длъжността: 
 

• Образователна степен - завършено средно образование; 

• Професионален опит - не се изисква; 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: 

• Принадлежност към местна уязвима етническа общност; 

• Познаване на образователните и социални специфики и проблеми на общността; 

• Владеене на езика на общността - ромски и/или турски; 

• Много добри комуникативни умения. 

 

II. Необходими документи за кандидатстване: 

1. Писмено заявление за участие по образец; 

2. Автобиография по образец; 

3. Копие от документ за самоличност; 

4. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни 

квалификации; 

5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 

 

III. Начин на провеждане на подбора: 

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със 

обявените изисквания за съответната длъжност. 

2. Втори етап - интервю с допуснатите кандидати; 

 

IV. Място и срок за подаване на документите: 

Документите се подават лично на следния адрес: гр. Монтана, 

бул”Ал.Стамболийски” №37, деловодство 

 

Срок за подаване на документите: от 30.08.2021г. до 08.09.2021 г. 

 

За контакти и повече информация: 

0879168043 – Мариана Стоянова,  

096/305-178 – Десислава Михайлова; 


