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О Б Я В А
за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по 

Национална прогрсша „Подкрепа на образователните медиатори и социалните 
работници“

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР, код по НКПД 5312 -3004 -  1 бр. на пълен работен 

ден (8 часа). С класирания на първо място ще бъде сключен трудов договор, считано 

от 18.07.2022 г. по чл. 68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда.

1. Кратко описание на длъжността:
Образователният медиатор оказва съдействие при провеждане на разяснителни 

кампании с представителите на малцинствените общности. Той е посредник между 

семействата, местните общности, учениците и училището и съдейства за обхващането и 

качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване 

сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите 

специалисти в училището.

2. Изисквания за заемане на длъжността:
> Образование: основно/средно/висше образование;
> Владеене на майчиния език на учениците, които се обучават, възпитават и 

социализират в училище -  ромски и/или турски език;
> Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни 

културни особености на общностите, с които работи;
> Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи, както и познаване и 

съпричастност към проблемите им;
> Много добри комуникативни умения;
> Професионален опит - не се изисква;
> Допълнителна квалификация/обучение - компютърна грамотност.

3. Необходими документи:
> Писмено заявление за участие по образец;
> Автобиография по образец;
> Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 

квалификации;
> Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния

опит.
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4. Място и срок за подаване на документите:
Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска" № 

26, в канцеларията на училището, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. 
до 16:30 ч.

4.1. Срок за подаване на документите: до 15.07.2022 г. включително до 14:00 ч.;

5. Заемане на работното място: Чрез процедура за подбор в два етапа:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с одобрените кандидати.

За контакти: 062/ 521 343 UjJU на e-mail: ttbu@mail.bg.

Боряна Мочева,
Директор на ПГпо .роден дизайн, 

^  гр. Велико Търново
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