
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo darbą ūkvedžiui (-ei). 

(0,75 etatas, 30 val. per savaitę). Terminuota darbo sutartis darbuotojo pavadavimui.  
 

Pareigybė: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ūkvedys.  

Darbo pobūdis: Dokumentacijos, turto valdymas, patalpų ir inventoriaus būklės priežiūra, darbas 
buhalterine programa, prekių išdavimas, materialinių vertybių apskaita, inventorizacija, prekių ir paslaugų 
užsakymas, automobilio vairavimas, sutarčių kontrolė, pirkimų vykdymas. 

Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis ir (ar) įgyta 
profesinė kvalifikacija. Profesionio darbo patirtis neprivaloma. 

Darbo užmokestis priklauso nuo turimo profesinio darbo stažo  (pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientas nuo 4,75 iki 5,20). Darbuotojų veikla vertinama ir darbuotojai skatinami.  

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui : 

   Žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 
reglamentuojančius įstaigos ūkinę veiklą, darbų saugą, turto valdymą, dokumentų  archyvavimą, darbo laiko apskaitą.  

B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas. 

Gebėti: savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti 
komandoje; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles; valdyti, kaupti, sisteminti, 

apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 
Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, korektiškam; 
Nuolat siekti kvalifikacijos kėlimo;  
Nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžiant profesinės etikos normų;  
Gebėti tiksliai vykdyti pavestas užduotis.  
Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

 

Privalomi pateikti dokumentai: 

Gyvenimo aprašymas (CV); 
Išsilavinimą, kvalifikaciją liudijančio dokumento kopija; 
Asmens tapatybės dokumento kopija; 
Pretendento anketa; 

Prašymas dėl dalyvavimo pretendentų į specialisto /darbuotojo pareigas atrankos konkurse;   

B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo kopija. 
 

Gali būti teikiami papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų 
kopijos).  

 

Dokumentus pateikti iki 2020-05-29 įskaitytinai. 
Pretendento anketos ir prašymo dėl dalyvavimo pretendentų į specialisto /darbuotojo pareigas atrankos 

konkurse formos pateiktos www.visuomenessveikata.lt skiltyje “Administracinė informacija”  skiltyje “Laisvos darbo 
vietos”. 

Dokumentai priimami el.paštu: personalas@visuomenessveikata.lt  
 

Planuojama atrankos data – 2020-06-03. Apie tikslų konkurso laiką ir vietą informuosime atrinktus 
kandidatus.     

Atrankos būdas- pokalbis. 

 

Kviečiame prisijungti prie draugiško ir profesionalaus kolektyvo, ilgiausiai Lietuvoje veikiančiame 
visuomenės sveikatos biure! 

 

Kontaktai pasiteirauti: 

personalas@visuomenessveikata.lt 

846453754 

http://www.visuomenessveikata.lt/
mailto:personalas@visuomenessveikata.lt

