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ДМО ”ФМСИ” 
 

 

ОБЯВА 

Във връзка с дейността по проект на Девическо монашеско общество „Францисканки 

мисионерки на пресветото сърце Исусово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”2014-2020, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”, процедура "МИГ РАКОВСКИ - МП02/ИП3 - Повишаване на достъпа до 

услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес“, Код на процедура BG05M9OP001-2.089,договор № 

BG05M9OP001 – 2.089-0001- C01, чрез функциониране на  

„Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в 

общността” в град Раковски, община Раковски, ДМО  „Францисканки мисионерки на пресветото 

сърце Исусово”, търси да назначи 

1. Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания -1 бр. на 4 часов работен 

ден , ще консултира и подкрепя лицата с увреждания. 

Изисквания за заемане на длъжността  

• Висше образование – степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър 

/предимство имат социални дейности, социална педагогика/, средно 

образование /при липса на кандидати с висше образование/ 

• Умения и нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания 

• Компютърна грамотност 

• Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност 

Необходими документи 

• Заявление 

• Автобиография 

• Копие на Диплома за завършено образование 

• Документ за самоличност за справка 

 

2. За обезпечаване на дейност по чужди езици - преподавател по английски и 

италиански език – 1 бр. , 6 часа седмично. 

Изисквания за заемане на длъжността  

• Висше образование – степен професионален бакалавър, бакалавър или 

магистър, средно образование /при липса на кандидати с висше образование/ 

• Умения и нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания 

• Компютърна грамотност 

• Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност 

Необходими документи 

• Заявление 

• Автобиография 
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• Копие на Диплома за завършено образование 

• Документ за самоличност за справка 

 

3. За обезпечаване на дейност по изобразително изкуство и арт терапия- 

преподавател по рисуване – 1 бр. , 6 часа седмично. 

Изисквания за заемане на длъжността  

• Висше образование – степен професионален бакалавър, бакалавър или 

магистър, средно образование /при липса на кандидати с висше образование/ 

• Умения и нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания 

• Компютърна грамотност 

• Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност 

Необходими документи 

• Заявление 

• Автобиография 

• Копие на Диплома за завършено образование 

• Документ за самоличност за справка 

 

4. За обезпечаване на дейност по музика и музикална терапия- преподавател по 

музика  – 1 бр. , 6 часа седмично. 

Изисквания за заемане на длъжността  

• Висше образование – степен професионален бакалавър, бакалавър или 

магистър, средно образование /при липса на кандидати с висше образование/ 

• Умения и нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания 

• Компютърна грамотност 

• Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност 

Необходими документи 

• Заявление 

• Автобиография 

• Копие на Диплома за завършено образование 

• Документ за самоличност за справка 

 

Документи се подават в срок до 03.12.2021г. в сградата на ДМО „Францисканки 

мисионерки на пресвето сърце Исусово“, ул. „Филип Станиславов“ № 24, всеки работен 

ден до 16.00 часа., тел. за връзка 0878 868792. С кандидатите ще бъде проведено 

събеседване. 

 

 

 


