KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS
PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir
neįgaliesiems, biudžetinė įstaiga, Joniškėlio g. 1, LT-39116 Pasvalys, tel.: (8 451) 52755.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą;
2. turėti organizacinių gebėjimų;
3. turėti socialinio darbo ir biudžetinės įstaigos vadybos žinių, sugebėti jas taikyti;
4. turėti vadovavimo suaugusių asmenų ar vaikų grupei (grupėms) patirtį;
5. būti susipažinęs ir mokėti vadovautis LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, LR įstatymais, LR
Valstybės nutarimais, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybės Vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais
reglamentuojančiais socialinę priežiūrą ir socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, kokybės
vertinimą ir kontrolę; išmanyti strateginio planavimo metodiką;
6. gebėti organizuoti darbą rengiant metinius planus ir programas;
7. turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.
Darbo funkcijos:
1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja globos centro, socialinio darbo su šeimomis veiklą;
2. rengia socialinio darbo su šeimomis planus, ataskaitas;
3. organizuoja metodinius pasitarimus, susirinkimus globos centro darbuotojams ir socialiniams
darbuotojams dirbantiems su šeimomis;
4. renka apibendrintą informaciją apie socialinių paslaugų teikimą;
5. lankosi paslaugų gavėjų namuose;
6. kuria bendrą socialinių paslaugų teikimo šeimoms praktiką;
7. koordinuoja informacijos sklaidą visuomenei apie Centro veiklą, vykdomas programas;
8. rengia darbuotojų kvalifikacijos planus, pareigybių aprašymus;
9. dalyvauja rengiant Centro veiklos planus, socialines programas, projektus;
10. rengia ir teikia statistines, veiklos ir kitas ataskaitas;
11. rengia įsakymų kitų įstaigos dokumentų projektus;
12. koordinuoja viešųjų pirkimų Centre veiklą, vykdo metinį darbuotojų vertinimą;
13. analizuoja savo veiklą, priima sprendimus, vykdo kitas Centro direktoriaus perduotas funkcijas.
Pretendentas privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m.
birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
6. profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą.
7. rekomendacijas (neprivaloma);
Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba registruotu paštu.
Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2018-06-26), Pasvalio
rajono paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems, darbo dienomis nuo 08.00 iki
17.00 val. Pretendentų atranka vyks 2018 m. birželio 28 d., 11.00 val. Pasvalio rajono paslaugų ir
užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Joniškėlio g. 1 (112 kab.), Pasvalys.
Informacija paskelbta 2018-06-12 Pasvalio rajono savivaldybės svetainėje www.pasvalys.lt,;
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems svetainėje
seneliai.pasvalys.lt,; Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vataras.lt,; rajono
laikraštyje „Darbas“. Tel. pasiteiravimui: (8451) 52755, (8 612) 26356; el. paštas: rasa@pasvalys.lt.

