
 
 

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SPECIALISTAS (-Ė) 

 

Tikimės, kad Jūs:  

 turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu socialinių mokslų (žmogiškųjų išteklių, psichologijos srityse – privalumas) srityje; 

 turite ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų personalo dokumentų tvarkymo ir/ar žmogiškųjų išteklių valdymo 

patirties; 

 išmanote personalo valdymo strategijas ir modelius, darbo santykius reglamentuojančių dokumentų 

administravimą, darbuotojų priėmimo, perkėlimo ir atleidimo, darbo ginčų reguliavimo tvarką; 

 esate dalykiškas, savarankiškas, atsakingas ir iniciatyvus, gebate nuosekliai, sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis 

žodžiu bei raštu, puikiai planuojate laiką, esate orientuotas į geriausią rezultatą; 

 gebate spręsti ir analizuoti įvairaus sudėtingumo personalo valdymo problemas ir turite puikius argumentavimo 

įgūdžius; 

 gerai mokate valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygiu (B2 lygis). 

 

Būsite atsakingas (-a) už: 

 personalo valdymo strategijos, modelių, planų ir priemonių rengimą ir įgyvendinimą; 

 įstaigos organizacinės kultūros formavimą, vystymą ir palaikymą; 

 lojalumo, motyvacijos, naujų darbuotojų adaptacijos, veiklos vertinimo ir kt. personalo valdymo sistemos 

rengimą ir diegimą, vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų rengimą savo kompetencijos ribose; 

 darbuotojų karjeros planavimą ir valdymą: personalo paieškos ir atrankos organizavimą ir atlikimą, nagrinėsite 

tarnybinius pranešimus ir/ar darbuotojų prašymus ir teiksite pasiūlymus dėl jų perkėlimo į kitas pareigas; 

 darbuotojų pareigybių aprašymų vertinimą, koregavimą, dalyvavimą jų rengime, konsultuosite struktūrinių 

padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teiksite išvadas ir pasiūlymus dėl pareigybių 

aprašymų tvirtinimo, keitimo ar papildymo, funkcijų perskirstymo; 

 padalinių vadovų konsultavimą personalo valdymo, darbo santykių klausimais, dalyvausite sprendžiant 

konfliktines situacijas; 

 darbuotojų veiklos vertinimo išvadų ir einamųjų metų užduočių tinkamo ir savalaikio pateikimo įstaigos 

vadovui koordinavimą ir organizavimą, dalyvausite sprendžiant klausimus, susijusius su veiklos vertinimais; 

 įvairius personalo projektus, dalyvausite įgyvendinant su personalo valdymu susijusius tyrimus, papildomo 

finansavimo organizacinei kultūrai stiprinti ir personalo valdymo strategijai įgyvendinti paiešką; 

 skyriaus, įstaigos atstovavimą veiklos srityje, dalyvausite derybose su darbuotojų atstovais. 

Mes siūlome: 

 galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei pasisemti naujos patirties dirbant vienoje iš didžiausių šalies 

viešųjų bibliotekų; 

 atvirą naujoms idėjoms ir pasiūlymams aplinką; 

 dalinio nuotolinio darbo / lankstaus darbo grafiko galimybę; 

 draugišką, pasitikėjimu grįstą darbo atmosferą naujai suformuotame įstaigos padalinyje; 

 visapusišką kolegų palaikymą ir pagalbą; 

 asmeninį ir profesinį tobulėjimą (mokymus, konferencijas ir pan.). 

 

Darbo sutarties rūšis – terminuota. 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. 

Siūlomas darbo užmokestis – pareiginės algos pastovios dalies koeficientas – 5,0-6,0. Konkretus darbo užmokestis 

sulygstamas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetencijas.  

Jūsų CV laukiame iki 2021 m. lapkričio 3 d. el. paštu k.briediene@kvb.lt.  
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