Skelbiamas konkursas į viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
Ortopedijos-traumatologijos centro vadovo pareigas
Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai, kodas 245386220,
el. p. info@siauliuligonine.lt,
Pareigybei keliami reikalavimai ir kompetencijos:
Darbuotojas, einantis Ortopedijos-traumatologijos centro (toliau – Centras) vadovo
pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

turėti gydytojo ortopedo traumatologo profesinę kvalifikaciją bei teisę verstis gydytojo
ortopedo traumatologo praktika (turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal
gydytojo ortopedo traumatologo profesinę kvalifikaciją);
turėti ne mažesnį nei trejų metų medicininio (neįskaitant gydytojo rezidento) darbo stažą;
žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų
vykdomas funkcijas, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos
priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Lietuvos
medicinos ir higienos normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos
reikalavimais, Ligoninės įstatais, darbo reglamentu, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis,
direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
gebėti korektiškai bendrauti su Ligoninės pacientais, jų artimaisiais, kitais Ligoninės
darbuotojais;
laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais
sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais;
gebėti nustatyti rizikingas Centro veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus, turėti vadybinių kompetencijų,
apimančių gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą;
gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė siūlo pagrindinio darbo užmokesčio
(pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžius nuo 2835,00 Eur iki 3238,00 Eur, neatskaičius
mokesčių.
Pretendentas, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo
sistemą privalo pateikti:
1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą
dalyvauti konkurse.
2. Asmens dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos
adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų
sąrašą (dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą
ir kt.).
5. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka.
6. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Veiklos programą, pagrįstą argumentais.
8. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos
Pretendento anketą.

9. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės
informavimo priemonėms.
10. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją.
Pretendentų atrankoje gali būti taikomi vertinimo metodai, numatyti viešosios įstaigos
Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl konkursų į
pareigybes viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, į kurias darbuotojai priimami
konkurso būdu, organizavimo ir vykdymo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose nuostatuose.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės
tarnybos departamento interneto svetainėje.
Dokumentai pateikiami: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai
Informacija tel. (8 41) 524 236, el. paštas cv@siauliuligonine.lt
Skelbimo data 2022-03-04 iki 2022-03-18

