ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, тел. 885288, 885289, www.pgiblg.com
Изх. № АС05-791/12.02.2018 г.

ОБЯВА
Професионална гимназия по икономика “Иван Илиев” – Благоевград обявява
следните свободни работни места за учители:
1. Едно свободно работно място за учител по български език и литература по чл.
68, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 70 от КТ.
Работното място е с продължителност на работния ден – 8 часа.
Основни отговорности и задачи:
- Преподаване на български език и литература в гимназиален етап.
Изисквания:
- образование: висше /бакалавър, магистър/;
- специалност: всички специалности
- квалификация: Учител по български език и литература
- работа с компютър: Microsoft Office, Word, PowerPoint, Internet
Допълнителни умения:
- творчески, технически, социални, организаторски, мотивация, мобилност,
предприемчивост, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в
екип.
2. Едно свободно работно място за учител практическо обучение /по счетоводни
дисциплини/ по чл. 68, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 70 от КТ.
Работното място е с продължителност на работния ден – 8 часа.
Основни отговорности и задачи:
- Преподаване на счетоводни дисциплини в гимназиален етап.
Изисквания:
- образование: висше /бакалавър, магистър/;
- специалност: Счетоводство и контрол
- работа с компютър: Microsoft Office, Word, PowerPoint, Internet
Допълнителни умения:
- икономически, творчески, технически, социални, организаторски, мотивация,
мобилност,
предприемчивост,
отговорност,
работоспособност,
комуникативност, работа в екип.
Работните места са свободни от 19.02.2018 г.
Необходими документи за кандидатстване за работа:
1. Заявление;
2. CV;
3. Мотивационно писмо;
4. Документи за придобито образование и приложения към тях;
5. Копие от трудова книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж и
професионалния опит на кандидата;
6. Декларация за липса или наличие на дисциплинарно наказание, което не е
заличено към момента на кандидатстване за обявеното свободно работно място;
7. Свидетелство за съдимост /при назначаване на работа/;
8. Удостоверение за здравно състояние /при назначаване на работа/;
Срок за подаване на документи от 13.02.2018 г. до 15.00 ч. на 15.02.2018 г. в
канцеларията на ПГИ.
Телефон за връзка – 073/885289 и 073/885295

ДИРЕКТОР:
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