Forma patvirtinta
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-422

LAISVŲ DARBO VIETŲ REGISTRACIJOS KORTELĖ
Specialistas, įregistravęs darbo vietą
(vardas, pavardė)

Registravimo data
Papildomi laisvos darbo vietos
(DV) požymiai

Papildomai remiama darbo vieta

(viešai neskelbiamas laukas)

Studentams
Moksleiviams

Informacija apie imonę
*Įmonės, organizacijos,
ūkininko ūkio pavadinimas
*Įmonės, organizacijos,
ūkininko ūkio kodas
Trumpas įmonės veiklos
aprašymas
Laisva darbo vieta
*Profesija / pareigos

*DV skaičius

Kvalifikacija
*Darbo pobūdis, pareigybės
aprašymas (arba nuoroda
interneto tinklapio, kur
patalpintas pareigybės
Reikalavimai pretendentui laisvai darbo vietai užimti
*Išsilavinimas

aukštasis universitetinis
aukštasis neuniversitetinis
aukštesnysis

vidurinis su profesine
kvalifikacija
pagrindinis su profesine
kvalifikacija
pradinis su profesine
kvalifikacija

vidurinis
pagrindinis
nereglamentuotas

Mokymo / studijų programa
arba
Studijų kryptis
Kompetencijos

nenurodyta
_____ (įrašyti) kategorijos vairuotojo pažymėjimas
darbo kompiuteriu įgūdžiai
raštvedybos žinios
užsienio kalbos mokėjimas
kitos

Darbo patirtis

nereglamentuota
be patirties

nuo 1 metų
nuo 2 metų

nuo 3 metų
nuo 5 metų

Papildomi
reikalavimai
Informacija apie laisvą darbo vietą
*Laisvos DV skelbimo galiojimo data nuo
Konkurso data

iki

Konkursui reikalingi pateikti dokumentai
Konkurso dokumentų pateikimo data
*Darbo sutarties rūšis

iki
neterminuota darbo
terminuota darbo
laikinojo darbo
sezoninio darbo

(pagal LR darbo kodekso 66 str.)

pameistrystės darbo
projektinio darbo
darbo vietų dalijimosi darbo
darbo keliems darbdaviams

nuo_______
iki____
nuo_______
iki____
nuo_______
iki____

* Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pastaba: Minimali mėnesinė alga gali būti mokama tik nekvalifikuotiems darbininkams
Kitos apmokėjimo sąlygos
Pamainingumas

Darbo laikas

viena pamaina
dvi pamainos

trys pamainos
keturios pamainos

pradžia

trukmė

grafikas
suminė darbo laiko
apskaita
*val. skaičius per savaitę

Kita informacija apie darbo laiką
Darbo sąlygos:
galimi rizikos sveikatai veiksniai

vibracija
triukšmas
kita

kvapai
cheminis užterštumas

ergonominiai veiksniai
psichologiniai veiksniai

Komandiruotės
Papildomi darbdavio įsipareigojimai
Kompensuojamos kelionės į/iš darbą išlaidos
Apgyvendinimas
Maitinimo išlaidos
Kiti
Informacija ryšiams palaikyti
*Atsakingas asmuo
*Telefonas
**Elektroninis paštas
Tinklalapis internete,
socialiniai tinklai
*DV adresas

*Dėl darbo kreiptis

siųsti el. paštu CV

paskambinti atsakingam asmeniui

kita

Sutikimas skelbti darbo vietą
skelbti EURES

PASTABOS:
* - privalomas laukas
** - privalomas tik pasirinkus ryšių palaikymo būdą "siųsti el. paštu CV"
____________________

