
Įstaigos 
pavadinimas: 

BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras 
„Šeimos slėnis“ (toliau – Įstaiga) 

  

Pareigų 
pavadinimas: 

Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjas (terminuota sutartis) 

Darbo pobūdis: Rengti skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, 
ataskaitas ir kitus dokumentus; paskirstyti ir vykdyti pavedimus, 
kontroliuoti jų vykdymą; vykdyti skyriaus darbuotojų dokumentų 
valdymo priežiūrą; analizuoti skyriaus veiklą ir teikti pasiūlymus 
direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui dėl veiklos tobulinimo; 
skyriaus kompetencijos ribose organizuoti ir kontroliuoti savalaikį 
skyriuje gautų pareiškimų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą; rengti 
metinį darbo planą. 

Darbo vieta: Žolyno g. 47 Vilnius, 191645111  
 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (edukologojos, socialinių mokslų studijų 
srities bakalauro ir / ar magistro laipsnį). 

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų socialinio darbo srityje patirtį. 
3. Gerai išmanyti su Įstaigos veikla ir su Skyriaus vedėjo pareigomis susijusius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, šeimos santykius, vaikų 
teises ir jų apsaugą, taip pat gerai išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, 
vaikų teisių apsaugą reglamentuojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. 

4. Turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Įstaigos vidaus dokumentus – darbo 
organizavimo tvarką, vidaus dokumentų valdymo tvarką, darbo saugos taisykles, 
žinoti Įstaigos organizacinę struktūrą ir kitų skyrių kompetencijas. 

5. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 
6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer 

programomis. 
7. Mokėti dirbti ryšio bei kitomis darbo priemonėmis. 
8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, 

tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje  

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse. 
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio 

dokumento bei kitų dokumentų kopijos, patvirtinančios pretendento atitiktį 
kvalifikaciniams reikalavimams. 

3. Gyvenimo aprašymas. 
4. Savo privalumų sąrašą, nurodantį dalykines savybes. Jeigu eiti pareigas, kurioms 

skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti 
įgūdžiai. 
 
 

Dokumentai 
priimami adresu: 

Žolyno g. 47, LT–10210 Vilnius  

El. pašto adresas administracija@kudikiunamai.lt  



Pretendentų 
atrankos būdas:  

Testas raštu ir pokalbis žodžiu. 

Kontaktiniai 
duomenys 
išsamesnei 

informacijai: 

administracija@kudikiunamai.lt 
Tel. (8 5) 234 0300 

 
  

 

Skelbimas galioja 
iki: 

2019-10-11 

  
 
Dokumentai priimami asmeniškai arba siųsti registruotu paštu. 
 


