INFORMACIJA APIE DARBO SKELBIMĄ
Įstaigos pavadinimas:
191015422

Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis “, biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas

Pareigos :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Darbo vieta:

Vytauto g. 182, Šiauliai

Reikalavimai:
Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, socialinio darbo arba socialinio
pedagogo magistro kvalifikacinį laipsnį, ne mažesnį kaip 3 metų socialinio pedagogo arba socialinio
darbo stažą;
2. nebūti įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintu kaltu už nusikalstamas veikas,
nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, ar už analogiškas veikas,
numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į teistumo išnykimą ar
panaikinimą;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą,
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymą kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių
paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių
įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, sugebėti organizuoti darbą, rengiant veiklos planus ir
programas;
5. mokėti valstybinę kalbą (III valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinė kategorija privaloma
baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);
6. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti
sprendimus;
9. išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles.
Funkcijos:
Direktorius pavaduotojas socialiniams reikalams vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja ir kontroliuoja vaikų globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą
pagal vaikų globos namų nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
2. dalyvauja globos namų metinio veiklos plano projekto rengime, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant
socialinės paskirties programas ir projektus, dalyvauja globos namų veiklos stebėsenos ir paslaugų
kokybės valdymo procesuose;
3. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo
ministro nutarimų ir įsakymų, kitų teisės aktų ir vaikų globos namų nuostatų reikalavimų, vaikų
globos namų direktoriaus įsakymų vykdymą;
4. atsako už globos namų socialinės veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

5. Šiaulių vaikų globos namų “Šaltinis” direktoriui laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir
kitais atvejais) atlieka jo funkcijas;
6. vykdo kitas pareigybės aprašyme jam nustatytas funkcijas.
Darbo užmokestis:
1.pareigybės grupė – biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai;
2.pareigybės lygis – A1;
3.atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) 4,16-11,34.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, darbo patirtį, patvirtinančius dokumentus,
kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. užpildytą pretendento anketą.
Pretendentas dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: www.svgnsaltinis.lt, www.vtd.lt, saltinis@splius.lt,
tel. Nr. (8-41) 504468
Skelbimas galioja iki: 2018-06-27

