
Обяви за работа в Център за обществена подкрепа гр. Белене 

РКО „КАРИТАС” обявява конкурс, както следва: 

 

за 1 щатна бройка – социален работник 

Социален работник в „Център за обществена подкрепа” – Белене 

Специфични изисквания за заемане на длъжността:  

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър” 

или „Бакалавър” в областта на следните профили: „Социални дейности”, „Социална 

педагогика” или „Психология”, „Право”, „Начална педагогика”. Студенти, от 

посочените специалности, завършили семестриално обучението си, също могат да 

кандидатстват за позицията. 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Развиване на умения за общуване при децата, умения за социално включване, 

развиване на умения за самостоятелно справяне с ежедневни дейности при деца и 

родители, съответстващи на биологичната им възраст; подкрепа на родителите при 

отглеждане на детето в семейна среда; консултиране на родители и приемни родители 

през семейно центриран подход и методите на ранна детска интервенция /РДИ/, 

улесняване достъпа и съпровождане до различни услуги и институции; 

идентифициране на деца и семейства в риск, чрез осъществяване на работа в 

общността; подаване на сигнали; подкрепа на семейства при реинтеграция, подкрепа на 

деца и семейства при развод, подпомагане на родители в умения и грижи при бременни 

жени и млади майки. 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

• опит в работата с деца и семейства; 

• да умеят да работят в екип; 

• да умеят да планират и приоритизират работата си; 

• да притежават много добра компютърна грамотност при работа с продукти на 

Microsoft Office. 

 

за 1 щатна бройка – психолог 

Психолог в „Център за обществена подкрепа” – Белене 

Специфични изисквания за заемане на длъжността:  

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър” 

„Бакалавър” или Следдипломна квалификация по психология. Студенти, завършили 

семестриално обучението си по психология, също могат да кандидатстват за позицията. 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Предоставяне на психологическо-консултативна помощ, която цели подкрепа на децата 

при установени трудности в общуването с родители и връстници, занижена училищна 

мотивация, агресивност и хиперактивност, стресови ситуации, вследствие на развод, 

преживяна загуба на близък, поява на нов член в семейството, смяна на училище и 

среда, страх, неувереност. Целта е постигане на промяна в способностите за реално 

себевъзприятие, самооценка, вземане на решения и тяхното реализиране. 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

• опит в работата с деца и семейства; 

• да умеят да работят в екип; 

• да умеят да планират и приоритизират работата си; 

• да притежават много добра компютърна грамотност при работа с продукти на 

Microsoft Office. 

• да притежават творчески умения, заложби в областта на приложните изкуства и др. 

 

Работно време: 

8 часов работен ден, при петдневна работна седмица, 

от 08:00 ч. до 17:00 ч. 



Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:  

• етап 1 – подбор по документи (Европейски формат на автобиография, мотивационно 

писмо, копия на сертификат, дипломи и препоръки от работодател); 

• етап 2 – провеждане на интервю – събеседване с одобрените по документи кандидати. 

Място и срок за подаване на документи: 

По e-mail: cop_belene@abv.bg 

Краен срок за подаване на документи: 20.05.2021г. включително. 

Одобрените и допуснати до конкурс кандидати ще бъдат уведомени по имейл за датата, 

на която ще се проведе интервюто с тях. 
 


