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Įstaiga / įmonė : Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ 

Skelbimo įvadas : 
Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ ieško ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo, neterminuotam darbui, 1 etatu (lietuvių ugdomąja kalba). 

Pareigos : Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 

Reikalavimai : Reikalavimai pretendentams: 

 Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas 

edukologijos srityje ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos 

kvalifikacija; 

 Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais, 

tėvais. 

 Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus 

ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais. 

Gebėjimai: 

 Darbštumas, kūrybiškas, iniciatyvumas; 

 Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti 

darbą; 

 Rengti dokumentus, gebėti  sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu; 

 Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais; 

Dokumentai, kurie turi būti 

pateikti : 

 Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

 Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

 Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

 Gyvenimo aprašymą. 

Dokumentai priimami el. paštu: rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt. 

Adresas : K. Donelaičio g. 12, Vilnius 

Skelbimo publikavimo data 

: 
2017-10-20 

Skelbimas galioja iki : 2018-01-01 

Kontaktinė informacija : Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai 

ir kviečiami pokalbiui. 

Išsami informacija apie skelbiama konkursą teikiama tel. (85) 2330435 
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Skelbimo įvadas : 

Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ kviečia dalyvauti 

atrankoje Dietisto ir visuomenės sveikatos specialisto pareigoms 

užimti, 1.0 etatas. 

Pareigos : Dietistas 

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 

Dokumentai, kurie turi būti 

pateikti : 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. Mediko kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

5. Gyvenimo aprašymą; 

6. Motyvacinį laišką. 

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu 

paštu: rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt  arba siunčiant registruotu 

laišku adresu K.Donelaičio 12, Vilnius. 

Adresas : K.Donelaičio 12, Vilnius 

Skelbimo publikavimo data 

: 
2017-10-20 

Skelbimas galioja iki : 2018-01- 01 

Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama tel. 2330435, 

 el. p.: rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt.   
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