
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo projektinį darbą jaunimo sveikatos koordinatoriui 

Klaipėdos rajone. 

 

Pareigybė: jaunimo sveikatos koordinatorius (terminuota sutartis – 22 mėnesiai). 
Darbo pobūdis: Vykdyti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus (toliau - JPSPP) 

funkcijas Klaipėdos rajone. (1 etatas, 40 val. per savaitę).   
Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų 

krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį; aukštąjį ar jam 
prilygintą socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos, sveikatos priežiūros vadybos studijų krypties 
išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį. 

B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: 
Išmanyti ir taikyti prevencines priemones jaunimo grupėje šiose srityse: Lytiškai plintančių infekcijų ir 

neplanuoto nėštumo prevencija; Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija; Alkoholio vartojimo prevencija; 
Depresijos prevencija; Savižudybių ir savižalos prevencija; Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu 
prevencija; Seksualinio smurto prevencija; Valgymo sutrikimų prevencija; Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir 
savarankiškai planuoti darbą; Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo 
taisykles; Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, 
Internet Explorer; Gerai išmanyti šiuolaikinę vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

Žinoti, suprasti ir gebėti: Savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus; 
Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; Užsienio kalbą; Objektyviai vertinti ir organizuoti Jaunimui 

palankas sveikatos priežiūros paslaugas; Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles; Planuoti 
ir įgyvendinti jaunimo sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones; Organizuoti Lietuvos sveikatos 
strategijos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų jaunimo sveikatos stiprinimo 
klausimais įgyvendinimą Klaipėdos rajone. 

JPSPP koordinatorius savo darbe vadovaujasi Nacionalinio koordinatoriaus parengtomis veiklos gairėmis. 
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8. 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;   
Gali būti teikiami papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų 

kopijos).  

Dokumentus pateikti iki 2021-06-30 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: 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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