
Vadovo pavaduotojas  

 

Ieškome komandos pastiprinimo. Kauno miesto simfoninio orkestro vadovo pavaduotojas 

reikalingas tam, kad būtų užtikrintas įstaigos darbo organizavimas, uždavinių įgyvendinimas, 

funkcijų atlikimas. 

Jei esi drąsus, atsakingas, komunikabilus, mėgsti naujus iššūkius ir išbandymus, pasižymi lyderio 

savybėmis, tai mes laukiame Tavęs savo komandoje. 

 

Darbo funkcijos 

- koordinuoti ir kontroliuoti administracijos darbuotojų darbą;  

- sudaryti darbuotojų atostogų grafikų projektus; 

- ruošti pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams 

spręsti; 

- teikti paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais; 

- rūpintis, kad netrūktų kanceliarinių prekių, patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika 

(spausdintuvai, kompiuteriai, telefonai ir kt.), darbo vieta būtų tvarkinga; 

- teikti reikalingą informaciją ir pirminius apskaitos dokumentus; 

- pildyti pranešimų apie darbo santykių pradžią, pabaigą, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko 

priežiūros bei nedraudiminius laikotarpius formas ir teikia Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybai; 

- vykdyti išankstinę įstaigos finansų kontrolę – užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų 

teisėtumo, lėšų naudojimo įstatymo nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo 

kontrolę; 

- išrašyti ir registruoti sąskaitas – faktūras už įstaigos suteiktas paslaugas, kontroliuoti 

atsiskaitymus su paslaugų pirkėjais ir savalaikį jų įvykdymą; 

- tvarkyti įstaigos dokumentų bylas, jas saugoti; 

- esant būtinybei pavaduoti įstaigos vadovą. 

 

Reikalavimai 

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas 

humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimas; 

- Sėkminga darbo patirtis organizuojant ir tvarkant įmonės administracinę veiklą (ne mažiau 

kaip 1 metai); 

- Puikūs strateginio planavimo įgūdžiai; 

- Puikios dokumentų rengimo žinios; 

- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office); 

- Raštvedybos taisyklių išmanymas ir jų taikymas; 

- Darbo teisės aktų išmanymas; 

- Puikios užsienio kalbos (-ų) žinios (žodžiu ir raštu); 

- Puikūs reprezentaciniai, organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai; 

- Organizuotumas, gebėjimas priimti atsakingus sprendimus, operatyviai vykdyti daug 

skirtingų užduočių; 

- Dėmesio detalėms skyrimas, atidumas terminams; 

- Atsakingumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, ambicingumas. 

 

 



 

Mes siūlome 

 

- Kūrybišką, dinamišką, įdomų darbą kultūros, meno ir muzikos pasaulyje puikiai žinomame 

kolektyve; 

- Draugišką ir menišką darbo aplinką; 

- Galimybes tobulėti profesinėje srityje; 

- Įvairius skatinimo būdus. 

 

Pareiginės algos dydis 

 

Pareiginės algos koeficientas 11,55 bazinių atlyginimų dydžio. 

 

Gyvenimo aprašymus siųskite el. paštu kaunosimfoninis@yahoo.com su nuoroda „konkursui“ 

 

mailto:kaunosimfoninis@yahoo.com

