():

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

4,

е:

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА
-СВЕТИ МИНА.

„СВ. МИНА”

ЗА АКТИВКО
ПЛОВДИВ

- ПЛОВДИВ”

ЕООД

п.к. 4000 гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” Хо 59,
тел.: Управител: 032/654-800; тел. факс: 032/63 1-320, 626-422
.

ЛЕЧЕНИЕ

е-та!:

па! 56 пта(ФаБу.Бе
.

ОБЯВА
На основание чл. 90 и9! от Кадекса на труда, във
връзка с чл.60 ал 2.
От Закона за Лечебните заведения, чл.|1 ал. |и чл.17, ал.1, ал.3 от Наредба
1/ 2015г за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването
„МБАЛ „СВ. МИНА” - ПЛОВДИВ” ЕООД обявява конкурс:

За длъжност Лекар
-

-

специализант по:

образна диагностика - | място;
ревматология | място;
акушерство и гинекология 2 място;
клинична лаборатория | място;
педиатрия 2 място;
хирургия | място.

-

-

-

-

Изисквания за участие в конкурса:
Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър“
по медицина;
е Диплома или удостоверение за
призната специалност, ако има
такава;
е Да са членове на Български лекарски съюз;

е

Необходими документи за участие в конкурса:

-

Заявление за участие в конкурса
в свободен текст;
Професионална автобиография;
е Копие от диплома за завършено
завършено висше образование с
образователно-квалификационна степен "магистър“ по медицина,
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
е Копие от диплома или удостоверение за
призната специалност,
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис:
е Копия от удостоверения и/или сертификати
удостоверяващи
допълнителна квалификация;
Свидетелство за съдимост;
Документ за придобит трудов /ако има такъв/,
е Удостоверение за членство в БЛС.
е

Конкурсът
е

ще

се проведе в два етапа:

Проверка на документите за съответствие

-

с обявените изисквания
одобрените кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на
събеседването и предоставяне на конспект.
е Събеседване с одобрените кандидати:
Писмен тест и събеседване;
- До събеседване се
допускат кандидатите дали минимум 7090
верни отговори от теста.
е Сборна оценка от двата етапа и
класиране на кандидатите по
низходящ ред;

Време и място за подаване на документите:

-

Документите се подават в “Деловодството” на „МБАЛ “Св. Мина
Пловдив” ЕООД гр. Пловдив, ул.“Иван Вазов Хо 59 в30 /тридесет/
дневен
срок от публикуването на обявата по чл.17, ал.3 от Наредба Хо1/22.01.2015
г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването и на
основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, всеки работен ден от 09.00

часа до 15.00 часа.

Телефон за справка

-

032/654-800

- Ирена

Желева.

