“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –

СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

гр. Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович №15, тел.: 042/627125, факс: 042/600 959,
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com

ОБЯВА
На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването, "КОЦ – Стара Загора" ЕООД, обявява длъжност за лекар,
специализант по "Лъчелечение" - 1 щатна длъжност.
I. Изисквания за длъжността:
1. Придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“ и
професионална квалификация „Лекар“.
II. Начин на провеждане на конкурса:
С кандидатите ще се проведе конкурс по документи и събеседване. Избраният кандидат се
назначава на длъжността „лекар, специализант по лъчелечение“ с трудов договор на основание
чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.
III. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец
2. Мотивационно писмо
3. Автобиография – европейски формат
4. Диплома (копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по
медицина“ и професионална квалификация „Лекар“ в Република България или документ
удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато
професионалната квалификация е придобита в друга държава - заверено копие /съгласно чл. 14,
ал. 1, т. 2 от Наредба №1/2015г./
5. Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на
български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186 ал. 3 т. 1 от ЗЗ в случаите по чл. 19 ал.
1и 2 от наредбата.
6. Удостоверение за актуално членство в БЛС - заверено копие /съгласно чл. 14, ал. 1, т. 4
от Наредба №1/2015г./
IV. Място и срок за подаване на документи:
Срокът за подаване на документите е от 17.11.2020 г. до 15.00 ч. на 15.01.2021 г. в отдел
Човешки ресурси на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД, на адрес: град Стара Загора, ул. „д-р Тодор
Стоянович“ №15.
Лице за контакти: Мара Генова, тел.: 042 614 160, e-mail oncosz.trz@abv.bg .
С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита,
че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за
целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант.

