
Konkursas Vystymo skyriaus vedėjo pareigoms užimti (1 pareigybė) 

Marijampolės profesinio rengimo centras 

Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė 

 

Darbo pobūdis. Vystymo skyriaus vedėjo veiklą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos švietimo ir profesinio mokymo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Marijampolės 

profesinio rengimo centro įstatai, pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės. Vystymo 

skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriui.  

Vystymo skyriaus vedėjas siekia įgyvendinti profesinio mokymo sistemos tikslus 

ir užtikrinti kokybišką profesinio mokymo organizavimą  bei plėtrą pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, reglamentuojančius profesinį rengimą. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis (magistro kvalifikacinis laipsnis – privalumas). 

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektinės veiklos bei vadovavimo suaugusių 

asmenų grupei (grupėms) patirtį. 

3. Turi išmanyti, mokėti, žinoti: 

- Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus 

norminius aktus, reglamentuojančius VšĮ  įstaigų veiklą, regioninę plėtrą,  Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos švietimo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigos 

veiklą ir profesinį mokymą reikalavimus, taip pat dokumentų valdymo ir saugojimo 

reikalavimus; 

- kalbos kultūros normas, asmenybės psichologijos ir ekonomikos pagrindus; 

- Marijampolės PRC struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą; 

- personalo valdymo teisinius klausimus, motyvacijos formas;  

- konkurencijos principus; 

- mokėti užsienio kalbą anglų (vokiečių/prancūzų) ne žemesniu kaip įgudusio 

vartotojo C2 lygiu;  

 - turėti įgūdžių strateginio planavimo, projektų valdymo,  dokumentų rengimo 

srityse; 

- planuoti ir organizuoti projektų administravimo darbą; 

- analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir spręsti 

su projektų valdymu susijusias problemas; 

- koordinuoti projektų veiklą, siekiant gauti paramą iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

- užtikrinti dalyvavimą tarptautinėse švietimo programose, inicijuoti tarptautinių 

programų  projektų paraiškų teikimą;  

- ieškoti ir palaikyti ryšius su kitų šalių profesinio mokymo įstaigomis; 

- teikti ataskaitas  apie projektinę veiklą, pasiūlymus projektų valdymo gerinimo 

klausimais; 

- žinoti darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir darbuotojų 

asmens higienos reikalavimus; 

- savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus; 

- dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS 

Outlook“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“. 

Pretendentas privalo pateikti: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą ir/ar dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir/ar dokumento kopiją; 

4. Užpildyti pretendento anketą; 

5. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal  Europass CV formatu lietuvių kalba su 

jame nurodytu privalumų sąrašu (aprašant dalykines savybes ir įgūdžius); 

https://europass.lt/europass-c/


6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 

7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

Atrankos būdas –– testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis). 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo paskelbimo 

Valstybės tarnybos departamente, Marijampolės profesinio rengimo centre, adresu: Kauno g. 

117, LT-68640, Marijampolė arba el. paštu: mprcentras@mprc.lt. Smulkesnė informacija 

teikiama telefonais (8 343)68 640, 8 (689) 17680. 
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