
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS REGIONINĖS MAŽEIKIŲ LIGONINĖS SKELBIMAS

VšĮ  Regioninė  Mažeikių  ligoninė  skelbia  konkursą  laisvai  Slaugos  ir  palaikomojo
gydymo skyriaus vedėjas-medicinos gydytojo pareigybei užimti:

1. Bendrieji kvalifikaciniai 
reikalavimai :  

1.1. Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės
aktų nustatyta tvarka;
1.2.  Valstybinės  kalbos  mokėjimas:  valstybinės  kalbos
mokėjimo III kvalifikacinė kategorija (privaloma baigusiems
nelietuviškas mokyklas iki 1991m.);
1.3.  Išsimokslinimas:  aukštasis  universitetinis  biomedicinos
mokslų  studijų  srities                  medicinos  krypties
išsilavinimas  (magistro  kvalifikacinis  laipsnis)  ir  medicinos
praktikos  licencija,  suteikianti  teisę  verstis  medicinos
gydytojo  ar  vidaus  ligų  gydytojo,  ar  šeimos  gydytojo,  ar
gydytojas neurologo, ar gydytojo geriatro praktika.

 2. Specialieji kvalifikaciniai 
reikalavimai :  

2.1. Žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai;
2.2.  Lietuvos  Respublikos  įstatymų,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų,
VšĮ Mažeikių ligoninės; kokybės sistemos procedūrų bei kitų
teisės  aktų,  reglamentuojančių  sveikatinimo  veiklos
planavimą,  organizavimą  ir  vykdymą,  sveikatos  priežiūros
įstaigų  administravimą  ir  finansavimą,  darbo  santykių
organizavimą, išmanymas bei gebėjimas jais vadovautis;
2.3. Sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų,
personalo  valdymo,  administravimo  bei  darbo  santykių
reguliavimo pagrindų išmanymas, sugebėjimas jais vadovautis
organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
2.4.  Nepriekaištinga  reputacija  (elgesys  ar  veikla
nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų);
2.5. Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
2.6. Raštvedybos įgūdžiai. 

3. Privalumai (vertinami, jei pretendentai surenka vienodą didžiausią balų skaičių) :
3.1. Pažymėjimai gauti per paskutinius 5 metus, liudijantys kvalifikacijos tobulinimą,

sveikatos  politikos,  sveikatinimo  veiklos  strateginio  planavimo,  valdymo  bei  organizavimo,
visuomenės  sveikatos,  sveikatos  priežiūros  reformos,  sveikatos  ekonomikos,  vadybos,  teisės,
sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo ir kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir
valdymu susijusiose srityse.

3.2. Mokslo laipsnis. 
3.3. Daugiau kaip vienas 1.3 punkte nurodytas išsilavinimas.
3.4. Užsienio kalbų mokėjimas.
3.5. Vadybos patirtis. 

4. Pretendentų atrankos būdas :
4.1. Pokalbis (žodžiu).

5. Pretendentas privalo pateikti (asmeniškai arba registruotu laišku) :
5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;



5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumento, išsilavinimą patvirtinančio dokumentą,
licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo profesinę kvalifikaciją ir šių
dokumentų kopijas (pateikiami nuorašai, patvirtinti notaro, jei dokumentai pateikiami registruotu
laišku); 

5.3. gyvenimo aprašymą (CV);
5.4.  pretendento anketą (pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiant

registruotu laišku kartu su prašymu); 
5.5. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

Dokumentus galima pateikti Valstybės tarnybos portale http://portalas.vtd.lt/ 14 kalendorinių dienų
nuo  konkurso  paskelbimo,  įskaitant  ir  konkurso  paskelbimo  dieną,  arba  pristatyti  adresu  VšĮ
Regioninės Mažeikių ligoninė, J. Basanavičiaus g. 22, Mažeikiai, 37 kab. arba atsiųsti registruotu
paštu.
Įstaigos kodas 166913899.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras. 
Telefonas pasiteirauti: 8-443 98305.

Direktorius                                                    Sigitas Kaktys

http://portalas.vtd.lt/

