
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” /НМЗМ/ 

в партньорство с община Монтана 

Обявява подбор за избор на здравен медиатор по проект: „Комплексен подход 

за ромско включване в община Монтана“ – един медиатор за кв. Кошарник, 

гр. Монтана; 

Необходими документи: 

 Автобиография 
 Мотивационно писмо 
 Копие от диплома за завършено средно образование 

 

Комплектът документи се подготвя лично от кандидатите и се подава в 

деня на интервюто;  

Комплектът документи може да се подаде и електронно на адрес:  
info@zdravenmediator.net; до 17.00 часа на 15.03.2018г. 
 

Изисквания към кандидатите: 

 Завършено минимум средно образование 
 Принадлежност към местна уязвима етническа общност 
 Познаване на здравните и социални проблеми на общността 
 Владеене на езика на общността 
 Комуникативни умения 
 Компютърна грамотност (MS Word, Internet) 

 
Допълнителни изисквания: 
 

 Готовност на кандидата да премине двуседмичен интензивен курс на 
обучение в МУ-София в периода: 19 март/1 април 2018г.– всички разходи се 
поемат от НМЗМ 
 

Провеждане на подбора : 

Първи етап:Разглеждане на постъпилите документи от комисия. 

Втори етап: Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. 

Дата, час и място на провеждане на подбора: 

16 март 2018г. от 09.00 часа,  ОМЦ-Монтана: ет. 4, к-т 401;  

Първи етап: от  09.00 до 10.30 часа на 16.03.2018 г. или текущо на адрес:  

info@zdravenmediator.net; 

Втори етап: от 11.00  часа на 16.03.2018 г. 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор” 

 Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за 

получаване на достъп до здравни услуги; 

 Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби; 

 Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на 

имунизационния статус на децата; 

 Подпомагане при попълване на различни документи; 

 Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за 

повишаване на здравната култура; 

* Информация за професията „здравен медиатор“ и подбора можете да получите  на 

www.zdravenmediator.net и тел: 0897 948 208; 
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