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ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”      СЕКТОРНА ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”       ДЕЙНОСТ “МОБИЛНОСТ” 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация. 

 
 

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект №2013-1-BG1-LEO03-08809 ГТПП 
 

О Б Я В Я В А 

 

 
 

за набиране на специалисти в областта на балнео и СПА туризма и професионалното обучение за участие в мобилност 
в SWA Weiterbildungsakademie Sachsen, Германия  в периода  04-11.05.2014 г. за обучение по  

 
Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в 

сферата на балнеотуризма 
 
Изисквания към участниците в конкурса:  

1. Кандидати могат да бъдат:  
1.1. собственици/мениджъри/специалисти във фирма, чийто предмет на дейност е балнео и/или СПА туризъм  
и/или 
1.2.  преподаватели или ръководители в професионална гимназия, в която има обучение по това професионално 

направление 
 или  
1.3. лицензиран център за професионално обучение, в която има обучение по това професионално направление,  
или 
1.4. представители на браншова/работодателска организация; 
2. Да имат изявен интерес към повишаване на квалификацията си в областта на балнео и/или СПА туризма; 
3. Да имат познания по немски или английски език. 
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4. Да са съгласни да преминат обучение по немски език извън работно време в периода ноември 2013 – януари 2014 г. 
 

Необходими документи за участие в конкурса:  
• Заявление (по образец);  
• CV (европейски формат) 
• Съгласие на работодателя за участие в мобилността в посочения период (по образец); 
• Мотивационно писмо (образец); 
• Заверено копие от трудов/граждански договор/трудова книжка или друго доказателство за професионалните 

взаимоотношения на кандидата с фирмата или организацията, от името на която кандидатства; 
• Копие на документ за  владеене на немски или английски език (препоръчително). 

 
Период на мобилността – 03-11.05.2014 г. 

 
Документите се подават: 

- в запечатан плик с надпис: За участие в конкурс по проект 2013-1-BG1-LEO03-08809  на програма «Леонардо да Винчи» – 
Mярка  „Mобилност”; 

- до 17.00 ч.  на 06.11.2013 г.;  
- на адрес: ГТПП, гр. Габрово, ул. „Брянска” 30 
 

Образците на документите са достъпни на сайта на ГТПП www.chamber-gabrovo.com  или на място в ГТПП. 
 

Резултатите от подбора на кандидатите ще бъдат обявени на сайта на Палатата и в ГТПП до 11 ноември 2013 г. 
 

Лице за контакти:  Галина Михнева 
Тел. 066 80 31 42 
е-mail: mihneva@chamber-gabrovo.com 
 

Водеща организация:        Партньор: 
Габровска търговско-промишлена палата  SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH,  

       Кемниц, Германия 
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