На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСЛ и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители
ОБЯВЯВАМ КОНКУРСИ:
за назначаване на държавни служители на следните длъжности:
І.Младши експерт НАТУРА 2000
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование, образователна степен-бакалавър;
- специалност – екология и опазване на околната среда;
- минимален ранг и професионален опит – V мл.ранг, проф. опит - не се изисква;
- да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2. Информация за длъжността:
Установяване, поддържане и контрол на Национална екологична мрежа. Идентификация и
оценка на потенциално подходящи територии от националната екологична мрежа, контрол по
опазване на режима и целостта на територии от същата.
Размер на основната заплата, определена за длъжността е 350 лева.
ІІ.Младши експерт инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование, образователна степен – бакалавър;
- специалност – химия, инженер-химик;
- минимален ранг или професионален опит – V чл., проф. опит- не се изисква.
2. Информация за длъжността:
- контрол по прилагане на планове за привеждане в съответствие, изграждане ,
реконструкция и закриване на инсталации и съоръжения за третиране
на отпадъци;
- контрол по прилагане на изискванията за разделно събиране и временно съхране-ние на
отпадъците от лечебните заведения;
- класификация на отпадъците.
Размер на основната заплата, определена за длъжността е 350 лева.
ІІІ. Начин на провеждане на конкурсите:
Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю с издържалите текста .
ІV. Необходими документи за участие в конкурсите:
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – прил. №2
към чл.17, ал.1 от НПКДС. Към заявлението се прилагат:
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец;
- автобиографична справка;
- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок на подаване на документи: 10-дневен срок след публикуване на обявата в
централния или месния печат.
Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр.Пазарджик, ул.Гурко № 3,
ет.4, звено”Административно обслужване” всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Списъците и всички съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул.Гурко №3, ет.4 и на интернет страницата: http//www.riеwpz.org. Допълнителна информация : тел.40-19-31.

