МИГ Бойчиновци – Якимово
п.к.3430 гр. Бойчиновци, ул.”Г. Генов”№2, ст.301
тел. 09513/22-36
факс:09513/25-84
www.mig_boichinovci.eu
e-mail: mig_boichinovci@.abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„МИГ Бойчиновци-Якимово”
със седалище и адрес:гр.Бойчиновци, ул.”Г.Генов”2, ст.301
На основание решение №2/08.04.2010г. на УС на МИГ Бойчиновци-Якимово , чл.36, ал.1, т.3
от Устава на сдружението и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №1/12.04.2010г. на
председателя на УС.
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИГ БОЙЧИНОВЦИ-ЯКИМОВО

1. Минимални и специфични изисквания съгласно устава за заемане на длъжността:
- Завършено висше образование ;
- Професионален опит – най-малко 5 години;
- Наличие на управленски опит най-малко две години;
- Наличие на опит в реализиране на проекти;
- Наличие на опит на територията на МИГ Бойчиновци-Якимово.
2. Начин на провеждане на конкурса:
По документи
Интервю
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
- Писмено заявление за участие в конкурса ;
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността – трудова
автобиография.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 16.30 часа на 12.05.2010 г.., на
адрес: гр. Бойчиновци ул. „Гаврил Генов” №2 , стая 301 в офиса на МИГ БойчиновциЯкимово, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните
табла и сайтовете на общините Бойчиновци и Якимово .
Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта, не се регистрират.

