
Socialinis pedagogas
 

Nr.: DV-31-997763327
Darbo vietų sk.: 1

Šiaulių lopšelis-darželis "Žirniukas", 190527715, http://zirniukas.mir.lt
 
Darbo pobūdis: Darbas su bendruomene, siekiant užtikrinti vaiko
saugumą įstaigoje bei sudaryti prielaidas sėkmingai jo socializacijai. http://
zirniukas.mir.lt/darbo-laikas-darbuotojai/
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2020-06-29

Galioja iki: 2020-08-21

Darbo stilius: Komandinis darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis

Profesija: Socialinis pedagogas

Mokymo/studijų programa: Socialinis pedagogas

Profesinė kvalifikacija: Socialinis pedagogas

Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai

Papildomi sugebėjimai: 1. Turėti socialinio pedagogo kvalifikaciją. 2. Mokėti
dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS
Exel, MS PowerPoint, elektroninio pašto tvarkymo
programa, interneto naršykle. Prioritetai: darbo
patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; išklausyti
kursai; bent vienos ES šalių (anglų, vokiečių,
prancūzų) kalbos mokėjimas; išklausytos kvalifikacijos
tobulinimo programos (kursai); gebėjimas bendrauti ir
bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis: 500.00 EUR mėnesinė alga

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

Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymu.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2020-09-01

Konkurso data: 2020-08-27

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Šiaulių lopšelio-
darželio „Žirniukas“ direktoriui). 2. Sutikimą leisti
tvarkyti asmens duomenis atrankos laikotarpiu. 3.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 5.
Gyvenimo aprašymą. 6. Socialinio pedagogo kvalifikaciją
patvirtinančio dokumento kopiją. 7. Gali pateikti
motyvacinį laišką. 8. Atrankai pretendentas taip pat gali
pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų. Dokumentų
originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami
pretendentui.



Konkurso dokumentus pateikti iki: 2020-08-21

DARBO LAIKAS

Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas

Per savaitę: 18 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Šiaulių m. sav., Šiauliai, M. Valančiaus g. 31a
Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu
laišku adresu M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai, LT-76302
arba elektroniniu paštu zirniukas@splius.lt

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Laima Tiepelienė

Kontakto tipas: Darbo

Telefonas: 370-41-523917

Mobilus telefonas: 370-612-93083

El. paštas: zirniukas@splius.lt

Pageidavimus pateikti: El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva


