ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0063-C01
„Активизиране на гражданския сектор за по-открито
и отговорно управление на местните институции
за насърчаване на заетостта в област Видин”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0063-C01, “Активизиране на
гражданския сектор за по-открито и отговорно управление на местните институции за насърчаване
на заетостта в област Видин“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с бенефициент Сдружение
“Агенция за регионално развитие и безнис център-Видин“ /АРРБЦ/ и партньор Сдружение
„СОЦИУС”, обявяваме свободни работни места по трудово правоотношение за изпълнение на
проектните дейности, както следва:
За Дейност 1 – Граждански мониторинг на прилагането на политиките по насърчаване на
заетостта в област Видин и отправяне на предложения за под обряване на законодателството,
качеството и ефекта от услугите и на средата за гражданско участие в управлението на
администрациите и органите по заетост
1.1. Експерт, 4 часа/ден за период от 11 месеца, считано от 01.09.2022г. към Сдружение СОЦИУС.
1.2. Анкетьор, 4 часа/ден за период от 11 месеца, считано от 01.09.2022г. към Сдружение АРРБЦ.
Изисквания и основни задължения за изпълнение на длъжностите:
По т. 1.1. Експерт, с висше образование, със задача: извършва подготовка на въпросници за проучване, участва в
анкетирането на терен, изготвя анализ с оценка и препоръки.
По т. 1.2. Анкетьор, със средно или по-високо образование, с основен фокус на задача – провежда анкетиране на терен,
обобщава данните, участва в изготвяне на анализ с оценка и препоръки.
Информация за двете позиции: Законова база за обхвата на въпросника и целевата група е Закон за насърчаване на
заетостта, Правилник за прилагане на ЗНЗ, Устройствен правилник на АЗ, Национален план за действие по заетостта.
Анкетирането обхваща:
- 60 служители в: ДБТ; общините, членове на Съветите за сътрудничество; социални партньори и областна
администрация, които са ангажирани с Комисията по заетост;
- 200 лица, представители на на бизнеса, НПО, кметове на общини, в качеството им на работодатели, които ползват
услугите на ДБТ; отделни граждани в т.ч. безработни от областта.

За Дейност 2 – Застъпническа кампания за подобряване ефекта от политиките по насърчаване
на заетостта, които са насочени към най-уязвимите групи на пазара на труда под логото
"Всички сме равни пред хляба"
2.1. Експерт връзки с обществеността, 4 часа/ден за период от 7 месеца, считано от 01.01.2023г. към
Сдружение АРРБЦ.
2.2. Експерт комуникации, 4 часа/ден за период от 7 месеца, считано от 01.01.2023г. към Сдружение
СОЦИУС.
Изисквания и основни задължения за изпълнение на длъжностите:
По т. 2.1. Експерт връзки с обществеността, с висше образование и По т. 2.2. Експерт комуникации, с више образование.
Основен фокус на задачите на двете лица е изготвяне на план за провеждане на застъпническа кампания с разписани
цели, мерки, срокове и отговорници. Проведени 3 четиричасови мероприятия с общо 45 участника в т.ч. НПО,
работодатели, хора от уязвимите групи и техните обединения, общини, местни представители на социалноикономическите партньори и др.
Организиране и правеждане на медийна кампания чрез прессъобщения, участие в телевизионни и радио предавания и
покани към медиите за мероприятията.
Проведени минимум 5 срещи с лица, които могат да предложат решения на проблемите, поставени в застъпническата
кампания.

За Дейност 3 – Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите
на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
3.1. Експерт връзки с обществеността, 4 часа/ден за период от 2 месеца, считано от 01.06.2023г. към
Сдружение АРРБЦ.
3.2. Експерт комуникации, 4 часа/ден за период от 2 месеца, считано от 01.06.2023г. към Сдружение
СОЦИУС.
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Изисквания и основни задължения за изпълнение на длъжностите:
По т. 3.1. Експерт връзки с обществеността, с висше образование и По т. 3.2. Експерт комуникации, с више образование.
Основен фокус на задачите на двете лица е изготвяне на план за провеждане на информационна кампания с разписани
цели, мерки, срокове и отговорници. Проведена кръгла маса с 15 участника в т.ч. НПО, общини, областна администраци,
местни представители на социално-икономическите партньори и др.
Организиране и правеждане на медийна кампания чрез прессъобщения, участие в телевизионни и радио предавания и
покани към медиите за кръглата маса.
Проведени минимум 20 информационно-мотивационни срещи с ДБТ, общините и областната администрация, НПО,
работодатели от областта и др.

Основната цел на проекта е активизиране на гражданския сектор в Северозападен район за участие
в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките за насърчаване на заетостта, с
оглед гарантиране на открито и отговорно управление на местните и национални институции по
заетостта.
Периодът за изпълнение на договора за БФП е: 09.08.2022г. - 09.08.2023г.
Обща стойност на проекта: 53 796.96 лева.
Желаещите да заемат свободните работни места следва да представят на ръка или по куриер/поща
(валидна е датата на клеймото) следните документи:
- заявление в свободен текст, адресирано до Сдружение „Агенция за регионално развитие и бизнес
център-Видин“ и/или до Сдружение „СОЦИУС“ за съответната длъжност, за която сдружението е
работодател.
- копие от диплома за завършено образование.
Срокове за кандидатстване:
- до 30.08.2022г за позициите по Дейност 1
- до 25.12.2022г за позициите по Дейност 2 и 3
Адрес на Сдружение АРРБЦ-Видин:
гр. Видин, ул. „Христо Ботев” 77
Адрес на Сдружение СОЦИУС:
гр. Видин, ул. „Христо Ботев” 77
За допълнителна информация: тел. 094/600 017 и 0888577714.
Дата: 10.08.2022г.

