Akmenės rajono paramos šeimai centras skelbia konkursą ūkvedžio pareigoms užimti.
2020-03-04
Akmenės rajono paramos šeimai centras (biudžetinė įstaiga; Dvaro g. 15, Agluonų k., LT-85474
Akmenės rajonas, kodas 300887060) skelbia konkursą ūkvedžio (darbuotojo dirbančio 1 etatu, lygis – A2,
neterminuota darbo sutartis) pareigoms užimti. Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. Darbo vieta: Akmenės
rajono paramos šeimai centre, Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas.
Darbo pobūdis:
• Organizuoti ir vadovauti centro ūkio darbuotojų darbui, užtikrinti, kad ūkio objektai būti tinkamai
prižiūrimi ir naudojami, kad centro ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas centro veiklos
sutrikimų.
• Organizuoti reikalingų medžiagų paiešką, nupirkimą, derinant ir informuojant atsakingus asmenis
dėl jų kainų, kiekių ir pan.
• Aprūpinti įstaigos darbo vietas saugiais įrenginiais, priemonėmis, užtikrinti patalpų ir inventoriaus
savalaikį remontą.
• Atlikti smulkius santechnikos, elektros, patalpų ir įrenginių remonto darbus.
• Nuolat vykdyti centro pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir
higienos reikalavimus.
• Rūpintis šilumos ūkiu, elektros ir vandens skaitiklių parodymų pateikimu.
• Rengti priešgaisrinės, civilinės saugos tvarkų aprašus, instrukcijas ir vykdyti instruktažus saugos
klausimais.
Reikalavimai pretendentams:
1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo numatytus
reikalavimus.
2. Ūkvedys privalo turėti aukštąjį inžinerijos studijų krypties išsilavinimą .
3. Mokėti logiškai mąstyti, greitai orientuotis situacijoje, turėti pakankamai darbo įgūdžių
aptarnavimo srityje, mokėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingas, sąžiningas.
4. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), MS
Outlook, Internet Explorer.
Papildomi reikalavimai:
1.
Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė.
2.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.
3.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.
4. Turint galiojantį darbuotojų saugos ir sveikatos darbe atestavimo pažymėjimą pagal įstaigos
ekonominės veiklos rūšį ir kodą, civilinės saugos mokymų pažymėjimą, energetikos darbuotojų
pažymėjimą būtų privalumas.
Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).
Darbdavio siūlomas atlyginimas: 1339,00 Eur neatskaičius mokesčių (koeficientas 7,5).
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Užpildytą pretendento anketą.
4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
6. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą dėl įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
7. Dokumentai priimami nuo 2020 m. kovo 5 d. iki 2020 m. kovo 18 d. Akmenės rajono paramos šeimai
centre.
Smulkesnė informacija skelbiama: https://www.akmenesvaikai.lt/konkursai-i-laisvas-darbo-vietas/ , tel.
8 425 59 184, el. p. vaiku.globa@akmene.lt

