Konkursą organizuojanti įstaiga:
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos Švitrigailos g. 10, Vilnius, biudžetin÷ įstaiga, kodas 300121001
Skelbimo data: 2010-08-23
Skelbiamas konkursas užimti laisvai darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei:
Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus ved÷jo pareigybei
Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus ved÷jo pareigyb÷ reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir
vykdyti Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Skyriaus nuostatuose
numatytų uždavinių ir funkcijų kokybiškas vykdymas.
Pareigyb÷s koeficientas: 15
Reikalavimai pretendentams:
tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties
išsilavinimą;
tur÷ti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje biudžetin÷se įstaigose;
labai gerai žinoti, vadovautis ir mok÷ti taikyti teis÷s aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus bei
viešojo sektoriaus strateginį valdymą, taip pat kitus teis÷s aktus, reikalingus pareigyb÷s aprašyme
nustatytoms funkcijoms atlikti;
geb÷ti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei Skyriaus darbą, savarankiškai rinktis
darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, dirbti tiek
savarankiškai, tiek komandoje;
puikiai mok÷ti valstybinę kalbą, sklandžiai d÷styti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti
dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teis÷s aktų rengimo taisykles;
mok÷ti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus
tvarkomuosius, organizacinius, informacinius ir kitus dokumentus bei išvadas, pasiūlymus;
gerai mok÷ti dirbti kompiuteriu (naudotis teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu
paštu, pristatymų kūrimo programa, Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, teis÷s aktų ir
kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų baz÷mis);
pasižym÷ti nepriekaištinga profesine reputacija: elgesiu ir veikla nepažeisti darbuotojų veiklos
etikos principų ir taisyklių;
būti pareigingu, darbščiu, sąžiningu, kūrybingu, dalykišku, komunikabiliu, tur÷ti gerus
organizacinius gabumus.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
prašymą leisti dalyvauti konkurse;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (ir
kopiją);
gyvenimo aprašymą;
valstybinio socialinio draudimo pažym÷jimą (ir jo visų užpildytų lapų kopijas) arba kitus darbo
patirtį patvirtinančius dokumentus;
savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius;
nuotrauką 4*5;
pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, adresu: Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Teis÷s ir personalo
skyrius, Švitrigailos g. 10, 29 kab., Vilnius. Telefonas pasiteirauti: (8-5) 2139431.

