
 

 

Mes – Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika – esame Vilniaus miesto savivaldybės asmens sveikatos 

priežiūros įstaiga, teikianti ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir siekianti, 

kad pacientai gautų aukščiausios kokybės paslaugas, pagrįstas geriausia medicinine praktika, tyrimais, prie savo 

komandos kviečia prisijungti tobulėti norinčius darbuotojus 

 

Šiuo metu prie savo kolektyvo kviečiame prisijungti: 

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJĄ  

 
Informuojame, kad kandidatuojant Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų 
tvarkymo reikalavimus. Plačiau galite susipažinti nuorodoje „http://www.poliklinika.lt/privatumo-politika/asmens-duomenų-tvarkymo-
politika/“. 

 

Darbo pobūdis: 
• savarankiškai ar komandoje su gydytoju teikti savalaikes, kokybiškas, saugias slaugos paslaugas Poliklinikos pacientams; 
• tinkamas slaugos dokumentų pildymas, slaugos rezultatų vertinimas; 
• įvairaus amžiaus pacientų slaugymas jų namuose ir/ar pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje. 

 

Reikalavimai: 
• bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir/ar bendruomenės slaugos specializacijos įgijimą patvirtinantis 

dokumentas; 
• Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduota ir galiojanti bendrosios praktikos slaugos licencija; 

• puikus valstybinės kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu; 
• sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu; 
• geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; 

• savarankiškumas bei geri darbo organizavimo įgūdžiai; 
• geri darbo Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) įgūdžiai. 

 

Mes siūlome: 
• darbą profesionalioje specialistų komandoje; 

• naujoms idėjoms ir iniciatyvoms atvirą aplinką; 
• mokymus bei kvalifikacijos tobulinimą; 

• konkurencingą atlygį, kuris priklausytų nuo asmeninio ir komandinio darbo.  

 
Atlyginimas: pagal galiojančią darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką. 

Darbo vieta: Šeškinės g. 24, Vilnius 
 
Jei Jus domina darbo galimybės viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje, laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu 

l.juozulynas@poliklinika.lt.  
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 
 

Kontaktinis asmuo: Linas Juozulynas, Personalo ir teisės skyriaus vadovas, telefonas (8 5) 250 2042 
 

 
Jei Jūs siekiate profesinių iššūkių, esate aktyvus, iniciatyvus, novatoriškas, lojalus, 
lengvai pritampantis komandoje ir itin atsakingai žiūrintis į savo darbą bei Jums 
svarbu būti profesionalios komandos dalimi – prisijunkite prie mūsų kolektyvo ir 
kartu mes darysime viską, kad mūsų pacientams kiekviena diena taptų sveikesnė. 
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