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JURDAIČIŲ SOCIALNĖS GLOBOS NAMŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Sekretorius priskiriamas specialisto pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir/ar įgyta
kvalifikacija.
3. Pareigybės paskirtis – administracijos darbo organizavimas.
4. Pareigybės darbo sritis – administracijos darbo organizavimas, dokumentų valdymas.
5. Sekretorius tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Sekretorius turi atitikti šiuos  specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir/ar įgyta kvalifikacija;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų Sekretoriaus ir/ar personalo valdymo patirtį;
6.3. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, įgyvendinti tvarkomuosius dokumentus.
6.4. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos
teisės aktus reglamentuojančius personalo valdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
6.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Sekretorius privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. informuoti įstaigos vadovą apie gautus pranešimus;
7.2. priminti įstaigos vadovui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;
7.3. rengti ir įforminti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles. To paties reikalauti iš įstaigos
darbuotojų;
7.4. konsultuoti padalinių vadovus ir darbuotojus  globos namų kompetencijos klausimais;
7.5. vykdyti įstaigos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu;
7.6. gauti iš padalinių vykdytojų informaciją apie atliktus darbus ir supažindinti įstaigos vadovą;
7.7. informuoti įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindinti
su darbo planais;
7.8. priimti ir teikti informaciją telefonu, perduoti ir priimti žinias faksu ir elektroniniu paštu;
7.9. registruoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus;
7.10. sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams;
7.11. kontroliuoti, kad darbuotojai laiku vykdytų direktoriaus rezoliucija nurodytus pavedimus;
7.12. sutvarkytus dokumentus nustatyta tvarka perduoti įstaigos archyvui;
7.13. Rūpintis, jog:
7.14. netrūktų kanceliarinių priemonių;



7.15. priimti svečius, lankytojus, delegacijas, laikantis svečių priėmimo etiketo;
7.16. laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų;
7.17. Įstaigos vadovo nurodymu pateikti vykdytojams reikalingus raštus, dokumentus ar informaciją;
7.18. informuoti įstaigos vadovą apie padėtį įstaigoje, gautą informaciją, laukiančius lankytojus;
7.19. Sekretorius privalo žinoti:
7.19.1. globos namų struktūrą;
7.19.2. įstaigos veiklos sritis;
7.19.3. darbo organizavimo tvarką;
7.19.4. darbo teisės pagrindus;
7.19.5. organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;
7.19.6. raštvedybos taisykles, kalbos kultūros normas;
7.19.7. tarnybinio etiketo reikalavimus;
7.19.8. bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
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