О Б Я В Л Е Н И Е
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
София 1113, ул. Атанас Далчев № 8, 971-35-11, 817-30-30

О Б Я В Я В А С В О Б О Д Н И М Е С Т А:
за длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“
1. Област на дейност - проучвателна и анализаторска дейност, свързана с Националната електронна
информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).
2. Цел на длъжността – работа с Националната електронна информационна система за предучилищното
и училищното образование (НЕИСПУО).
3. Минимални изисквания:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър в области на информатиката,
информационните технологии и други близки специалности;
- професионален опит – пет години.
4. Минимална основна месечна заплата за длъжността - 1500.00 лв.

5. Други специфични изисквания за заемане на длъжността


познаване на нормативната уредба в областта на предучилщното и училищното образование;
професионален опит в администриране на бази данни, поддържане на регистри, познаване на
SQL-server;
владеенето на английски език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Заявление;
CV - посочват се всички органи зации, в които кандидатът е работил, като се описват подробно
трудовите ангажименти;
Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под
запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер с лишаване от свобода,
не е лишен по съответен ред от правото да заеме определената длъжност;
Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова
книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и други;
Други документи: копие от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация,
документ за владеене на английски език.



Място за подаване на документи:
- Център за информационно осигуряване на образованието
- Адрес: София 1113, ул. Атанас Далчев № 8, телефон: 971-35-11, 817-30-30, 0898293834
- e-mail - cioo@abv.bg



Подаването на документи се извършва лично.



Кандидатите не трябва да са в пенсионна възраст.



Длъжностна характеристика за съответната длъжност се предоставя на кандидатите
предварително за да се запознаят с нея.

