На основание чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.10 от
Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Социално
предприятие за обществено хранене – Трявна“ и Заповед № 367/26.07.2013 г. на
кмета на община Трявна
ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“ НА
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

Място на работа – гр.Трявна, ул.“Бенковска“ № 31
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа на
Общинското предприятие за обществено хранене.
I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „бакалавър”.
Професионално направление - няма
Професионален опит – 1 година управленски опит
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност.
Като предимство се счита:
 Работа в екип, гъвкави и адаптивни управленски умения.
 Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
 Чуждоезикова подготовка.
 Компютърна грамотност.
II. Начин на провеждане на конкурса
Защита на концепция за дейността и развитието на Социално предприятие за
обществено хранене за период от 3 години, подробно разработена за първата от
тях.
Събеседване.
III. Необходими документи за участие в конкурса
 Заявление за участие (по образец).
 Документ за самоличност (копие).
 Документ , удостоверяващ наличието на управленски опит (копие).
 Професионална автобиография.
 Документ за придобита образователно-квалификационна степен (копие).
 Свидетелство за съдимост.

 Концепция за дейността и развитието на Социално предприятие за
обществено хранене - Трявна за 3-годишен период, като подробно е
разработена първата година – в 1 (един) екземпляр – оригинал и 5 (пет)
екземпляра – копие
Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на социалното предприятие в момента, основни
проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на социалното предприятие като
общинско предприятие генериращо собствени приходи;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в
управлението, финансирането, структурата на екипа, организацията на дейността
на социалното предприятие, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти водещи до допълнителни източници
на финансиране и покриване на заложените цели в дейностите на общинското
дружество
- етапи на реализация на концепцията, конкретни срокове с индикативни очаквания
във финасов параметър и в брой обслужвани лица.
Допълнителна данни, необходими за разработването на концепцията се
предоставят на тел. 0677/ 6 68 52 – Доника Балабанова.
При подаването на документите всички кандидати се запознават с длъжностната
характеристика за конкурсната длъжност.
IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция
Документите и разработената концепция се подават в стая № 102 на Общинската
администрация – гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21 - до 17.00 часа на
03.09.2013 г.
Съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви и съобщения
на първи етаж в сградата на Община Трявна.

Дата на публикуване - 31.07. 2013 г.

