
APIE SKELBIAMĄ ATRANKĄ Į  JONAVOS ,,NERIES“ PAGRINDINĖS  

MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI  

(VASARIO 16-OSIOS G. 31. JONAVA) DARBO VIETĄ 

  

1. Jonavos ,,Neries“ pagrindinė mokykla skelbia pretendentų atranką direktoriaus pavaduotojo ūkiui 

specialiojo ugdymo skyriuje vietai (Vasario 16-osios g. 31, Jonava) užimti nuo 2018 m. gruodžio 11 d.  

2. Darbo krūvis: 1 etatas. 

3. Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis valstybės 

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų   darbo   apmokėjimo įstatymo 1 priedu ir mokyklos darbuotojų 

apmokėjimo tvarkos aprašu. 

4. Pareigybės lygis –A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nuo  4,14-4,49.  

5. Reikalavimai direktoriaus pavaduotojui ūkiui: 

5.1. aukštasis universitetinis (techninis) išsilavinimas,  

5.2. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis: trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija; 

5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, MS Excel, MS Office programiniu 

paketu; 

5.4.išmanyti apie šilumos ūkį, priešgaisrinės saugos reikalavimus ,mokyklos teritorijos priežiūros tvarką, 

mokyklos higienos normas, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus; 

5.5.turėti buhalterinės apskaitos žinių ,turėti patirties vykdant viešuosius pirkimus ; 

5.6. punktualumas, iniciatyvumas, atsakingumas, lojalumas. 

6. Privalumai: vadybinio darbo patirtis , išskirtinės individualios kompetencijos. 

7. Atrankos būdas – pokalbis. Atranką planuojama organizuoti 2018 m. gruodžio 4 d.  

8. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

8.1. prašymą leisti dalyvauti  atrankoje; 

8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

8.3. gyvenimo aprašymą; 

8.4. išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

8.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų. 

9. Dokumentus pristatyti iki 2018 m. gruodžio 3 d. 12.00 val. 

10.   Pretendentai dokumentus gali pristatyti vienu iš būdų: 

10.1. asmeniškai adresu Jonavos  ,,Neries“ pagrindinė mokykla, Kauno g.59, Jonava, mokyklos raštinė 

darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., 

10.2. elektroniniu paštu info@joneris.lt.  

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti bus grąžinami pretendentui. 

Telefonas pasiteiravimui (8 349) 61 800. 

11. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti asmeniškai ir kviečiami individualiam 

pokalbiui. Apie tikslų pokalbio laiką kiekvienas kandidatas bus informuotas asmeniškai el. paštu. 

12. Asmuo, laimėjęs atranką, bus informuotas elektroniniu paštu iki 2018 m. gruodžio 6 d. 

13. Su atranką laimėjusiu asmeniu sudaroma neterminuota darbo sutartis. 

________________________ 
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