ОБЩИНА ВАРНА
НАБИРА КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР
в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”
към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел
„Опазване на обществения ред” при Община Варна

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър
1.2.Професионална област – Ветеринарна медицина
1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки
задължения.
2.Начин на провеждане:
Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.
3.Документи за участие:
Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:
3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:
3.2. Автобиография
3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
3.4.

Копия

от

документи,

удостоверяващи

придобития

трудов,

служебен

и

осигурителен стаж.
4.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 18.05.2018 г. на адрес:
гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна
ет.1 лично от кандидатите.
5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще
определи датата и мястото на провеждане на интервюто.
6.Кратко

описание

на

длъжността

съгласно

утвърдената

длъжностна

характеристика:
6.1.Основна цел на длъжността:
6.1.1. Грижа за животните в ОПБК и ветеринарно-медицинското им обслужване.
6.1.2. Осъществява контрол по своевременно доставяне на
тяхното компетентно разходване.

медикаменти и на

Участва в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на
бездомните кучета във ОПБК.
Изготвя пределни разходни норми за храна и медикаменти, свързани с дейността.
Извършва дейностите по кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на животните.
Извършва преглед при постъпване и изписване на животните.
Съхранява и води отчетността на упойките и медикаментите използвани за дейността на
ОПБК.
Съгласува на дейността на ОПБК с разпорежданията на Областната дирекция по
безопасност на храните – Варна.
6.2.Области на дейност: Ветеринарно-медицинско обслужване в съответствие с
разпоредбите на Закона за ветеринарно-медицинска дейност и Закона за защита на
животните.
7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 750 лева.
* Допълнителни възнаграждения и социални придобивки: по 1% прослужено време за
всяка година придобит трудов стаж.

За информация:
Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43
Административно

звено:

административен

контрол”

отдел
към

административни услуги”
http://www.varna.bg/
Телефон за контакт: 052/820-303
Лице за контакт: Дора Кръстева
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