
 

 

Įstaigos pavadinimas: 

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija 

Pareigų pavadinimas: 

Valgyklos vedėjas, B lygis 

Reikalavimai: 

1. Valgyklos vedėjas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį  išsilavinimą. 

2. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

3. Žinoti valgyklai ir maitinimui keliamus reikalavimus, taisykles. 

4. Išmanyti maisto produktų gamybai, technologijai keliamus reikalavimus. 
5. Gerai išmanyti darbų ir priešgaisrinės  saugos, higienos reikalavimus valgyklos darbui ir maisto gamybai 

užtikrinti. 

6. Gebėti organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą. 
7. Mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office, Progra ir kitais gimnazijoje 

turto ir lėšų apskaitai naudojamais programiniais paketais, gebėti taikyti informacines technologijomis savo 

darbe. 

8. Mokėti vesti maisto produktų kiekinę ir suminę apskaitą, patikėtų  materialinių vertybių apskaitą ir 
nurašymus. 

Funkcijos: 

1. 1. Paskirsto darbą valgyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, savalaikiškumą, leidžiamos 

produkcijos gamybą, žaliavų, maisto produktų, prieskonių taupų naudojimą, technologijos ir sanitarijos 

normų laikymąsi. 

2. Užsako valgyklai maisto produktus ir prieskonius, atsako už jų kokybę, sudaro valgiaraščius. 
3. Nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir laiku pristato į buhalteriją. 

4. Kontroliuoja, kad visi valgyklos darbuotojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, sanitarijos taisyklių 

reikalavimų, darbų saugos,  eksploatacinių (gamyklos gamintojos) instrukcijų reikalavimų. 
5. Veda nustatyta tvarka  nemokamo maitinimo apskaitą ir atsiskaito su buhalterija. 

2. 6. Esant reikalui, ( nedarbingumo ir kt. nenumatytais atvejais) atlieka bufeto darbuotojo ir virėjo darbus. 

Darbo užmokestis: 

pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties (metais) darbo 

apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 3,2 – 9,59. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams. 

4. Gyvenimo aprašymas (CV). 

5. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes. 

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime 

nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus pateikti elektroniniu paštu arba 

telefonu individualiai. 

Dokumentai priimami adresu: 
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S. Šalkauskio g. 3, LT-76288, Šiauliai, 210 kab. (sekretoriatas); elektroninio pašto 

adresas gimnazija@salkauskis.lt; 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

Adresas: S. Šalkauskio g. 3, LT-76288, Šiauliai, 210 kab. (sekretoriatas); 

pasiteiravimo telefono numeris 8 (41) 430 993, mob. +370 65 259 221, elektroninio pašto 

adresas gimnazija@salkauskis.lt; 

išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 
13.00. val. iki 16.00. val. 

Skelbimas galioja: 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo gimnazijos ir Lietuvos darbo biržos 

interneto svetainėse. 
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