
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo darbą vairuotojui (0,5 etatas – 20val/sav.).   

 

Pareigybė: vairuotojas. 

Darbo pobūdis: Veža Biuro darbuotojus ir jų darbo priemones, techniką, korespondenciją pagal nurodytus 
kelionės maršrutus ir grafikus (suplanuoja ekonomiškiausia maršrutą), nepažeisdamas kelių eismo taisyklių. Talkina 
ruošiantis renginiams ar budi renginių metu, padeda darbuotojams nunešant, surenkant darbo priemones numatytoje 
renginio vietoje. Palaiko įstaigos teritorijos, automobilio ir jo laikymo vietos švarą ir tvarką, atlieka smulkius 
automobilio salono vidaus valymo darbus. Atsako už nuolatiniam tarnybiniam naudojimui priskirtų lengvųjų tarnybinių 
automobilių techninę būklę, tinkamą naudojimą, saugojimą išvykų metu, automobilių priežiūrą (šių ir kitų automobilių, 
kurių priežiūra pavesta), atlieka autotransporto priemonių techninius aptarnavimus, organizuoja ir pristato automobilį 
techninei apžiūrai. Pildo ir atsako už teisingai užpildytų kelionės lapų, degalų panaudojimo dokumentų pateikimą 
ūkvedžiui, saugo, tvarko priskirtų automobilių dokumentus. Atlieka mažos apimties patalpų ir daiktų remonto darbus. 
Neatidėliotinai ir tiksliai vykdo tiesioginio vadovo žodinius ir raštiškus nurodymus, vykdo kitus tiesioginio vadovo 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus darbuotojo kompetencijos klausimais. 

Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai: Darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės 
kvalifikacijos reikalavimai 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi išmanyti 
ir žinoti:  

1.autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimo požymius ir 
priežastis, jų įtaką saugiam eismui;   

2. techninio aptarnavimo periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą, automobilio techninio eksploatavimo 
taisykles; 

3. krovinių, keleivių vežimo taisykles, automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles; automobilio 
vairavimo eismo įvykių priežastis ir būdus jiems išvengti;  

4. kelių eismo taisykles, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam tvarką ir būdus 

Darbo užmokestis: ne mažiau nustatytos MMA. 

Privalomi pateikti dokumentai: 

Gyvenimo aprašymas (CV); 
Asmens tapatybės dokumento kopija; 
Gali būti teikiami papildomi dokumentai. 
Dokumentus pateikti iki 2021-04-02 įskaitytinai. 

Dokumentai priimami el.paštu: personalas@visuomenessveikata.lt    

Planuojama atrankos data – 2021-04-06. 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! 

Informacija: 

personalas@visuomenessveikata.lt 

846453754 
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