Konkursą organizuojanti įstaiga:
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Švitrigailos g. 10, Vilnius, įmonės kodas 300121001
Skelbimo data 2008-10-22
Skelbiamas konkursas užimti laisvai darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei:
Profesinės reabilitacijos skyriaus vedėjo pareigybei
Profesinės reabilitacijos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoti, kontroliuoti ir
vykdyti Profesinės reabilitacijos skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas nuostatuose numatytų
uždavinių ir funkcijų vykdymas.
Pareigybės koeficientas: 11
Reikalavimai pretendentams:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitų institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės tarnybą, neįgaliųjų
socialinės integracijos sistemos teisiniais ir organizaciniais pagrindais, neįgaliųjų
darbingumo lygio ir neįgalumo lygio nustatymo tvarkomis bei kriterijais ir vadovautis šiais
teisės aktais;
gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus,
analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius
organizacinius, informacinius dokumentus ir išvadas;
išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti dirbti
kompiuteriu (naudotis „Microsoft Word“ ir „Microsoft Excel“ programomis, internetu, elektroniniu
paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis);
pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija: elgesiu ir veikla nepažeisti darbuotojų veiklos etikos
principų ir taisyklių;
būti pareigingu, darbščiu, sąžiningu, kūrybingu, komunikabiliu, turėti organizacinių gabumų.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis)
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 pažymėjimą (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 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teisės ir personalo skyriuje, Švitrigailos
g. 10, 29 kab., Vilnius. Telefonas pasiteirauti: (8-5) 2139431.

