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Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ (ЦЗПЗ)

Юрист (Associate)
Име на свободната позиция

София

населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост – временна, постоянна

4 часа
Продължителност на работното време (8 часа / 4 часа)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ (ЦЗПЗ) е регистрирано през 2007 г.
като организация в обществена полза. Защитата на правата в здравеопазването се отнася до
правата на гражданите, правата на пациентите, правата на здравноосигурените лица, правата
на лекарите и медицинския персонал, правата на юридически лица – лечебни и здравни
заведения. Защитата на права в здравеопазването включва по-добра информираност, подобри регламенти, действия при вече нарушени индивидуални или колективни права.
Крайната цел на Центърът за защита правата в здравеопазването е да постигне по-добро
здравеопазване на основата на защитените права. В изпълнение на тази цел, ЦЗПЗ предоставя
информация и консултации, изготвя анализи, прави предложения и препоръки и осигурява
представителство пред административни и съдебни органи.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

да подпомага работата на юристите, работещи към Сдружението;
да прави проучване по възникнали казуси и по вече настъпили;
да оказва правна помощ на гражданите и пациентите, обръщащи се за помощ към нас;
да следи за изменения на нормативната уредба в закони и поднормативни актове,
свързани със здравеопазването и социалните дейности.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- не е задължителен професионален опит. Позицията е подходяща и за студенти. Търсим
мотивирани хора, желаещи да натрупат професионален опит или да го обогатят.
Образование:
- Висше образование; Средно образование.
Език / езици – ниво на владеене (писмено и устно)
- не е задължително кандидата да владее чужди езици. Като предимство ще се
разглежда владеенето на английски език.
Компютърна грамотност (например MS Office - Word, Excel)
-

задължителна компютърна грамотност MS Office;
предимство ще се счита умението за работа със Ciela i Aпис.

Други:
- да има отлична езикова култура и грамотност.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Ние предлагаме възможността, кандидати без професионален опит, да направят своите първи
крачки. Предизвикателство пред кандидата е специфичната сфера на дейност на Сдружението,
а именно здравеопазването. С доброволческата си работа при нас той ще натрупа специфичен
опит, относно воденето на дела, свързани с проблеми в здравната сфера. Ние водим дела
срещу лекарски грешки, липса на лекарства, забавено лечение, което за един амбициозен
човек би било предизвикателство да натрупа и обогати своя опит.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Необходими документи – автобиография и мотивационно писмо. Може да се кандидатства
лично на форума „Кариери с Кауза“. Документи могат да се изпратят и на офисния ни имейл –
office@czpz.org. Срок за кандидатстване до 15-ти юни.
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