
SKELBIAMA ATRANKA KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS 

UŽIMTI 
Paskelbta 2021.09.10  

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką karjeros specialisto pareigoms užimti.  

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.  

Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas.  
Darbo krūvis: 1 etatas (priimamas 1 asmuo).  
Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 2 mėn.).  

Reikalavimai pretendentams:  
- aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir išsilavinimas susijęs su karjeros planavimu, karjeros 

konsultavimu, karjeros projektavimu ar profesiniu orientavimu;  
- darbo patirtis: ne mažiau 2 metų karjeros konsultavimo darbo patirtis švietimo įstaigose; 
- gebėjimas konsultuoti mokinius karjeros plėtojimo ir mokymo/si planavimo klausimais; 
- gebėjimas įvertinti mokinio karjeros plėtojimo galimybes;  
- gebėjimas konsultuoti tėvus, mokytojus ir administracijos atstovus dėl mokinių karjeros 

pasirinkimo bei ugdymo; 
- informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;  
- reikiamų teisės aktų išmanymas.  

Privalumai:  
- karjeros planavimo bakalauro, magistro studijos;  
- anglų kalbos mokėjimas; 
- patirtis projektinėje veikloje.  

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  
1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.  
2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.  
3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.  
4.  Gyvenimo aprašymą (CV).  
5.  Motyvacinis laišką.  

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.  

Dokumentai priimami nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. 8.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 24 d. 16.45 val.  

Galimi dokumentų pateikimo variantai:  
- Pateikti asmeniškai adresu Debreceno g. 41, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos 

administratorei.  
- Siųsti elektroniniu paštu: klaipedosppt@gmail.com. 

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. 
Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu klaipedosppt@gmail.com. 

Pretendentų atranka:  
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2021 m. rugsėjo 27-28 d. 

nuo 10.00 val., apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.  
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.  

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 699) 10201. 
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