
Ūkio dalies vedėjas
 

Nr.: DV-31-997714524
Darbo vietų sk.: 1

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ĄŽUOLIUKAS", 190525283,
www.azuoliukas.mir.lt
 
Darbo pobūdis: Organizuoti, koordinuoti ir prižiūrėti ūkinę-finansinę veiklą,
organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, organizuoti ir vykdyti maisto
sandėlio darbą, organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, užtikrinti
įstaigoje darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos
reikalavimų laikymąsi, organizuoti remonto darbus, vykdyti ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus
apskaitą, žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, higienos normas, bei kitus
teisės aktus.
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2020-10-16

Galioja iki: 2020-11-05

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis

Profesija: Administracijos sekretorius

Patirtis: nuo 1 metų

Sugebėjimai: darbų saugos instrukcijų žinojimas, raštvedybos
žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai, turi vairuotojo teises

Papildomi sugebėjimai: 1. Žinoti ir išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą ir jį taikyti
viešųjų pirkimų procedūrose.  2. Būti išklausius darbų
saugos, gaisrinės, civilinės saugos kursus, bei turėti
tai patvirtinančius dokumentus.  3. Gebėjimas dirbti
komandoje, pareigingumas, atsakingumas, tolerancija.
4. Geri raštvedybos įgūdžiai, darbas kompiuteriu. 5.
Vairuotojo pažymėjimas, galimybė naudotis nuosavu
transportu.  6. Kiti privalumai nurodomi pretendento
nuožiūra.

Kalbos: skaitymas rašymas kalbėjimas

Lietuvių kalba Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas

Vairuotojo pažymėjimas: B, pageidaujama turėti nuosavą automobilį

DARBO UŽMOKESTIS

Mažiausias: 1056.00 EUR mėnesinė alga

Vidutinis: 1056.00 EUR mėnesinė alga

Didžiausias: 1548.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių,
mokama 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymu.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2020-11-16, pradėti dirbti iš karto



Konkurso data: 2020-11-13

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

Prašymas leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija, išsilavinimą
patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas,
buvusių darboviečių rekomendacijos.

Konkurso dokumentus pateikti iki: 2020-11-05

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: Viena pamaina

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga: 08:00 - 17:00 val.

Trukmė: 8 val.

Per savaitę: 40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Rūdės g. 6

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Aiva Gendvilienė

Kontakto tipas: Darbo

Telefonas: 370-41-523776

El. paštas: azuoliukas@splius.lt

Pageidavimus pateikti: El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva


