
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД

----------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД на
основание чл. 91 – 96 от Кодекса на труда във връзка с чл.9, ал.1, т.3 от Договор

№ РД-16-363/23.09.2015 г. за възлагане на управлението на лечебно заведение –
еднолично акционерно дружество „Специализирани болници за рехабилитация

– Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, обявява конкурс за длъжността:

1. Директор на филиал Поморие.

Условия на конкурса:
Място на работа: гр. Поморие
Срок на договора: 3 /три/ години

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните условия:
- Образователно-квалификационна степен – „магистър по медицина” и с
квалификация по „здравен мениджмънт” или лице с образователно-
квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита
образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в
областта на здравния мениджмънт.
- Да не са осъждани за лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер;
- Да притежават не по-малко от три години професионален управленски опит в
системата на здравеопазването.

Кандидатите, трябва да представят следните документи:
1.Заявление за участие в конкурса;
2.Биографична справка;
3.Диплом за завършено висше образование със съответната образователно-
квалификационна степен „магистър”;



4.Документ за придобита съответно специалност или квалификация по здравен
мениджмънт;
5.Документи, удостоверяващи наличието на не по-малко от три години
управленски опит в областта на здравеопазването;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Писмена разработка на тема: „Икономическо състояние, начини на
финансиране и стратегия за развитие на филиала за следващите три години” в
два екземпляра;

Начин на провеждане на конкурса:
Защита на представената писмена разработка и събеседване;

Място на провеждане на конкурса: Централен офис на „СБР-НК” ЕАД.
Кандидатите, трябва да подадат посочените документи в срок до 16.00 часа на
25.05.2016 г. в „Деловодството” на Централен офис на „СБР-НК” ЕАД, гр. София,
бул. „Васил Левски” № 54 лично или по пощата с обратна разписка, както
следва:
- документите по т.1, 2, 5 и 6 в оригинал и по т.3 и 4 заверено от кандидата копие
се поставят в запечатан плик № 1, а по т.7 се поставят в запечатан плик № 2;
- двата плика се поставят в друг запечатан плик, на който се изписва адрес и
телефон за контакт с кандидата.
Допускането на кандидатите по документи, като и събеседването с допуснатите
до конкурса кандидати ще се проведе на 30.05.2016 г. от 10:00 часа в Централен
офис на „СБР-НК” ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54.
Изпратената на кандидатите кореспонденция на посочените от тях адреси върху
плика ще се счита за валидно връчена.
На кандидатите да се предостави при поискване копие от длъжностната
характеристика и необходимата информация за писмената разработка.


