
 

VŠĮ RESPUBLIKINĖ PANEVĖŽIO LIGONINĖ,  
kodas 191340120, buveinės adresas - Smėlynės g. 25, Panevėžys 

 

skelbia viešą konkursą  

 

Direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigoms užimti 
 

Darbo pobūdis – planuoja, organizuoja, prižiūri ir kontroliuoja pavaldžių padalinių ir jų personalo 

veiklą, skiria tiesiogiai pavaldiems darbuotojams užduotis, atsako už priskirtų uždavinių ir funkcijų, 

suplanuotų rezultatų tinkamą bei savalaikį įgyvendinimą. 

 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai: 
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, arba verslo 

administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį 

laipsnį). 

2. Turėti ne mažesnę 3 metų vadovaujamo darbo patirtį viešojo administravimo srityje. 

3. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, administravimą ir 

finansavimą, viešąjį administravimą, ūkio valdymą, materialinių vertybių apskaitą, duomenų apsaugą, 

korupcijos prevenciją, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą. 

4. Išmanyti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo 

santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant pavaldžių 

struktūrinių padalinių veiklą. 

5. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus. 

6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, 

interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kitomis specializuotomis 

programomis). 

7. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą koordinuoti ir kontroliuoti pagal įstaigos 

organizacinę struktūrą priskirtų pavaldžių struktūrinių padalinių veiklą, dalyvauti rengiant strateginius 

veiklos planus. 

8. Gebėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti gaunamą informaciją, operatyviai ir tinkamai parengti 

ir/ar pateikti einamųjų klausimų ar problemų sprendimo būdus. 

 

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo 

Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo 

modulį) turi pateikti: 

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

2. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; 

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus; 

4. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus; 

5. Gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti 

dalykines savybes);  

6. Užpildytą pretendento anketą; 

7. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka; 

8. Veiklos programos pristatymą. 

 

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos pristatymas. Išsamesnė 

informacija teikiama telefonu 8 45 507115. Paskelbimo data 2019-09-12.  

 


