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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
НОВИНИ
Покана за участие на неправителствени организации
в избора на представители
на неправителствения сектор
в комитета за наблюдение на
ОП „Конкурентоспособност”
Управляващият орган на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в
избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение
на Оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
Заявление за участие в избора могат да
подават само неправителствени организации, които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, като организации за осъществяване на
дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси):
1. устойчиво развитие - предотвратяване
замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване на биологичното разнообразие,
насърчаване на енергийната ефективност и
използването на възобновяеми енергийни
източници;
2. равни възможности - защита на права-

та на групи в неравностойно положение (на
база пол, възраст, религиозна или етническа
принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция - защита интересите на
малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност“.
Организациите и предложените от тях
кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации за участие в
заседанията на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, посочени и в поканата за участие.
Писмените заявления за участие следва
да се представят в срок до 9 май 2011 г.. на
адрес: гр. София, 1052, ул. „Славянска“ №
8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на вниманието на Заместникминистъра на икономиката, енергетиката и
туризма и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ г-н Евгени Ангелов.

Международна
трудова
борса за инженери и IT-специалисти
На 20 април от 11.00 часа в Технически университет във Варна, на ул.
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„Студентска” 1, Агенцията по заетостта, като член на мрежата „Европейски
услуги за заетост” (EURES), организира
Международна трудова борса за инженери и IT-специалисти за работа в Германия, Норвегия и Дания.
Борсата ще се проведе в новия учебен
корпус на университета, зала „Конферентназасезателна” на 5-я етаж.
EURES съветниците от Норвегия набират
за специалисти за компании в нефто- и газодобива: електро-, машинни, тръбопроводни,
инфраструктурни и други инженери.
За Дания се търсят: инженер-механици,
SAP IТ специалисти, IТ-архитекти, IТ-консултанти, консултанти мрежови инсталации,
разработчици на системни приложения, софтуерни програмисти (с++, с+, java и др.) и
инженери оптимизиране на производството.
На трудовата борса Германската служба
по заетостта и EURES мрежата към нея набират технически инженери за немски компании в различни сфери.
Свободните работни места са 50 за електроинженери, машинни инженери транспортна техника, IТ-специалисти и др.
Изискванията на компаниите от Норвегия, Дания и Германия към кандидатите е да
са дипломирани инженери (бакалавър или
магистър), да имат известен опит по специалността и да владеят моного добре английски или съответно немски език (писмено и
говоримо).
Работодателите предлагат добри условия
за работа, дългосрочен договор или договор
за изпълнение на проект, възможност за кариерно развитие.
Всички желаещи да кандидатстват за работа в тези три страни трябва да подготвят
автобиография на английски или немски
език, преведени и легализирани дипломи и
мотивационно писмо на съответния език.
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