
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo darbą pakaitiniam personalo specialistui 

(-ei) dirbti Gargžduose 

 

Pareigybė: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro personalo specialistas. 
Darbo pobūdis: personalo administravimo ir dokumentų valdymas, asmens duomenų apsauga, personalo 
kvalifikacijos kėlimo organizavimas, darbo laiko apskaita, civilinė sauga, korupcijos prevencija.  
Sutarties tipas: bus sudaroma terminuota 1,0 etato sutartis (40 val. per savaitę), laike pavaduojamo 

darbuotojo nedarbingumo ir/ar atostogų ir/ar tikslinių atostogų laikotarpiu.  
Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai:  
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba 

aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
2. ne mažiau 1 m. patirtis personalo administravimo ir dokumentų valdymo srityje. 

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: 
1. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos 

Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
2. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus; 
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Dokumentų ir 

archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais 
teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, darbuotojų mokymą ir 
profesinį ugdymą, taip pat dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, įslaptintos informacijos administravimo 
taisyklių reikalavimus ir žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius personalo 
valdymą; 

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti 
informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 

5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 
6. bei mokėti bent vieną užsienio kalbą. 
 

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6 BA. Darbuotojų veikla vertinama ir 

darbuotojai yra skatinami. 

 

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; 

Profesinę patirtį įrodantys dokumentai 
Gali būti teikiami papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų 

kopijos). 

VISI DOKUMENTAI TEIKIAMI PER VALSTYBĖS TARNYBOS PORTALĄ. 
Dokumentus pateikti iki 2020-12-16 įskaitytinai. 
VISI DOKUMENTAI TEIKIAMI PER VALSTYBĖS TARNYBOS PORTALĄ. 
 

Planuojama atrankos data – 2020-12-18 9 val. nuotoliniu būdu per Microsoft teams platformą. 
Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta visiems pretendentams pateikusiems dokumentus per 
http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-valstybes-

tarnautoju-atranka-kaip-ji-vyksta-881.html ir atitinkantiems keliamus reikalavimus.  

 

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

 

Kviečiame prisijungti prie draugiško ir profesionalaus kolektyvo, ilgiausiai Lietuvoje veikiančiame 

visuomenės sveikatos biure! 

Papildoma informacija: personalas@visuomenessveikata.lt, 865540839 
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