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ОТНОСНО: информация от РЗИ - Пловдив от 14.03.2022г за
места на специализанти, финансирани от държавата
„МБАЛ „Св. Мина“ обявява конкурс за следните места,
финансирани от държавата за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването:

1 За длъжност Лекар
Специализант
-

-

специализант:

по:

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

-

-

-

-

П. Изисквания на заемане на длъжността:
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

Ш. Необходими документи

за участие в конкурса:

-

Заявление за участие в конкурса
в свободен текст;
е Професионална автобиография;
е Копие от диплома
завършено висше образование с образователноквалификационна 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;
е
Свидетелство за съдимост;
Документ за придобит трудов /ако има такъв/,
е Удостоверение за членство в БЛС.
е

за

ГУ.

Конкурсът 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.
Събеседване с одобрените кандидати:
Писмен тест и събеседване;
До събеседване се допускат кандидатите дали минимум 7000 верни
отговори от теста.
Сборна оценка от двата етапа и класиране на кандидатите по
низходящ ред.

У. 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 от 25.03.2022г
до 08.04.2022г всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа.
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