
Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Vaikų priežiūros darbuotojas 

Darbo pobūdis. Tavo veikla bus: 

• Teikti KAVB darbuotojų ir lankytojų vaikų priežiūros paslaugas; 

• Planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vystyti turiningą ir kūrybišką įvairių formų vaikų priežiūros veiklą 

KAVB; 

• Organizuoti individualią pagalbą vaikams lavinant socialinius įgūdžius ir veiklas, skirtas vaikų 

socialiniam, emociniam, intelektiniam ir fiziniam vystymuisi skatinti;   

• Rengti ir įgyvendinti edukacines programas, organizuoti kultūros ir informacinius renginius vaikams 

KAVB; 

• Rengti ir dalyvauti rengiant KAVB vaikų priežiūrą reglamentuojančius dokumentus; 

• Nesant pilnam vaikų priežiūros paslaugų teikimo darbo krūviui, vykdyti vartotojų informavimą ir 

aptarnavimą padalinio fondo leidiniais, padalinio fondo dokumentų tvarkymo ir priežiūros darbus. 

 

Reikalavimai darbuotojui. Mes tikimės, kad Tu: 

● Turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų srityje, edukologijos mokslų kryptyje; 

● Aktyviai domiesi edukacine veikla ir kultūra; 

● Turi renginių planavimo, organizavimo įgūdžių; 

● Esi komunikabilus;  

● Gebi dirbti komandoje, spręsti įvairaus sudėtingumo problemas ir prisiimti atsakomybę už savo darbą; 

● Gebi kokybiškai organizuoti renginius, vaikų užimtumą, rengti ugdymo ir laisvalaikio priemones; 

● Esi organizuotas, iniciatyvus ir atsakingas. 

 

Privalumai. Puiku, jeigu: 

● Turi praktinio darbo patirties edukologijos srityje, kultūros ar švietimo įstaigoje; 

● Moki bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygiu (ne žemesniu nei B2 lygiu). 

 

Įstaiga siūlo. Su mumis Tu galėsi: 

● Pasisemti patirties, atlikdamas dinamiškas, kūrybiškas ir įdomias užduotis; 

● Mokytis – biblioteka siūlo įvarius kvalifikacijos tobulinimo mokymus. 

● Realizuoti save, bendradarbiauti su įvairių sričių atstovais; 

● Dalyvauti tarptautiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose projektuose; 

● Dirbti drauge su jauna ir gabia komanda. 

 

Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6 – 6,3. 

Sudaroma neterminuota darbo sutartis. 

Darbo krūvis – 5 darbo dienų savaitė (40 darbo valandų per savaitę). 

Jei esi iniciatyvus, motyvuotas ir kūrybingas, laukiame Tavo CV el. paštu karjera@kvb.lt  
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