
Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG 051PO001-5.1.01-0077-С0001

Проект Социално предприятие „Услуги в дома и градината”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Обява за работа

В рамките на Проект Социално предприятие “Услуги в дома и градината”, договор 
за  безвъзмездна  финансова  помощ  №  BG051PO001-5.1.01-0077-С0001,  който  се 
осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  “Развитие  на  човешките 
ресурси”,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд, 
Сдружение „АДСУ” набира кандидати  за работа – дългосрочно безработни (минимум 12 
месеца) или хора с увреждания за следните позиции:

1. Домашен майстор
Домашният майстор извършва дребни ремонтни дейности в дома на клиентите. 
Кандидати предоставят следните документи:

• Професионална автобиография;
• Служебна бележка от Дирекция “Бюро по труда” за безработица;
• Копие от диплома за завършена образователна степен;
• Копие от лична карта;
• Копие на решение на ТЕЛК (при наличие).

2. Градинар
Градинарят осъществява дейности в зеленчуковата/ овощната градина на клиентите. 
Кандидатите предоставят следните документи:

• Професионална автобиография;
• Служебна бележка от Дирекция “Бюро по труда” за безработица;
• Копие от диплома за завършена образователна степен;
• Копие от лична карта;
• Копие на решение на ТЕЛК (при наличие).

Документите се подават в срок до 15.11.2010 г. в местните офиси на проекта:
- гр. Айтос 8500, ул. "Цар Освободител" №3
- гр. Благоевград 2700, пл. „Г. Измирлиев” №3, ст.324 и ст.325
- гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Кл. Охридски" № 30
- гр. Велико Търново 5000, ул. "Поп Харитон" №2, ет.2, офис 2
График  за  провеждане  на  интервю с  кандидатите  ще  бъде  обявен  допълнително  в 

местните офиси и на уеб сайта на проекта (http://www.adsu-bg.org/udg).
Одобрените кандидати ще преминат през професионално обучение преди започване на 

работа.
Телефони за допълнителна информация: 
- Айтос: 0884 459 422
- Благоевград: 0884 459 421
- Бяла Слатина: 0884 459 430
- Велико Търново: 0884 459 428.

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  “Развитие  на 
човешките  ресурси”,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Eвропейски  социален  фонд.  Цялата 
отговорност за съдържанието на проекта се носи от сдружение „Асоциация на доставчиците на социални  
услуги” и при никакви обстоятелства не може да се приема, официалното становище на Европейския съюз 
и Договарящия орган.
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