На основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл

ОБЯВЯВА
Конкурс за 1 (една) незаета щатна бройка на длъжност „старши експерт” в отдел
„Стратегическо развитие, информация и комуникация”, Дирекция „Обща администрация” на
Български институт по метрология
Основна цел на длъжността – Планира и организира развитието, внедряването и поддържането на
приложни софтуерни продукти и информационни системи, съобразно принципите на електронното
управление.
I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната
длъжност:
1. Образователна степен – бакалавър;
2. Професионална област: математика и информатика, технически науки и други приложими за дейността
на отдела;
3. Професионален опит – 2 (две) години;
4. Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
5.1. MS Office, специализирани програмни продукти, Internet и е-поща;
5.2. Ползване на английски език на работно ниво.
Размер на основната заплата: от 460 лв. до 830 лв.
II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест;
2. Интервю.
IІІ. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати, и др.);
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.
IV. Място и срок за подаване на документите:
гр. София – 1040, бул. „Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 2, стая 206 и 207.
Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел УЧР.
Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално
заверено пълномощно.
Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи
продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие.
След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.
Ден на публикуване на обявата: 19.04.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.05.2017 г.
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на
интернет страницата на института: www.bim.government.bg
Телефони за контакти: 02/9702780 - отдел УЧР.

