Utenos rajono savivaldybė 2018 m. liepos 4 d. skelbia konkursą savivaldybės viešosios
įstaigos Utenos ligoninė (Aukštakalnio g. 3, Utena, kodas 183854143) direktoriaus pareigoms eiti.
Darbo pobūdis — vadovavimas įstaigai, vykdančiai nespecializuotų, specializuotų
kvalifikuotų stacionarinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą
Utenos rajono ir kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams bei užsieniečiams.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar
socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį
laipsnį).
4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros
įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo,
administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant
ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais
sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
7. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus
krizių valdymo modelius;
8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų
rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (omis) ir kt.);
10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių
darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo
darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat
prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.
Pretendento papildoma kompetencija laikoma:
1.
vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
2.
kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos,
sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos,
sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir
ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu
ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos
kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
3.
darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui
pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
4.
Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu
kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004
m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros
Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L
390, p. 6).
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti Konkurse, https://bit.ly/2NkH2BW;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą
(nurodyti dalykines savybes);
4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;
5. privačių interesų deklaraciją;
6. užpildytą Pretendento anketą, https://bit.ly/2NkH2BW;
7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires (ne
daugiau kaip 8 lapai);
9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo
Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (terminas gali būti pratęstas 5
kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų
pateikimo).
Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriuje, Utenio a. 4, Utenoje, 301 kabinete arba elektoriniu paštu adresu
personalas@utena.lt ir telefonu 8 389 43537, 43528.

