
Akmenės rajono paramos šeimai centras skelbia konkursą socialinio darbuotojo pareigoms užimti. 

2020-02-17 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras  (biudžetinė įstaiga; Dvaro g. 15, Agluonų k., LT-85474 

Akmenės rajonas, kodas 300887060)  skelbia konkursą socialinio darbuotojo (darbuotojo dirbančio 

1 etatu, lygis – A2, neterminuota darbo sutartis). Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. Darbo vieta: 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Krizių centre, Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės 

rajonas. 

 

  

 Darbo pobūdis: 

       

• Teikti socialinę pagalbą Krizių centro paslaugų gavėjams (asmenims nukentėjusiems nuo 

smurto, prievartos, gaisro, stichinių nelaimių , patyrusiems ar išgyvenantiems krizę ir t.t.) 

• Vertinti asmens (šeimos) individulius poreikius. 

• Planuoti pagalbą asmeniui (šeimai). 

• Parinkti tinkamą socialinių paslaugų teikimo modelį, siekiant kokybiškai teikti socialines 

paslaugas Krizių centro paslaugų gavėjams. 

• Ugdyti šeimos socialinius, darbinius įgūdžius, skatinti glaudesnį santykį su socialine aplinka. 

• Periodiškai vertinti teikiamų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) efektyvumą. 

 

 

Reikalavimai pretendentams: 

1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 

numatytus reikalavimus. 

2. Socialinis darbuotojas turi turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą.   

3. Gebėti parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą. 

4. Gebėti išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu. 

5. 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. 

      Pretendentų atrankos būdas -  testas žodžiu (pokalbis). 

 

Darbdavio siūlomas atlyginimas: 1007,00  Eur neatskaičius mokesčių. 

 

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. vasario 18 d. iki 2020 m. kovo 2  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 
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