PATVIRTINTA
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-293
(Laisvų darbo vietų registracijos kortelės forma)

LAISVŲ DARBO VIETŲ REGISTRACIJOS KORTELĖ
Specialisto, registravusio darbo vietą
__________________________________________
telefono nr.

vardas, pavardė

Registravimo data
*Darbo vietos (DV)
registravimo pagrindas

Sukūrus naują darbo vietą
Atsilaisvinus esamai darbo vietai

Papildomi DV požymiai

Papildomai remiama darbo vieta
Studentams
Moksleiviams

Informacija apie imonę
*Įmonės, organizacijos,
ūkininko ūkio pavadinimas
*Įmonės, organizacijos,
ūkininko ūkio kodas
Trumpas veiklos aprašymas

Laisva darbo vieta
*Profesija / pareigos

*DV skaičius

Kvalifikacija
Reikalavimai pretendentui laisvai darbo vietai užimti
*Išsilavinimas

aukštasis universitetinis
aukštasis neuniversitetinis
aukštesnysis

vidurinis su profesine
kvalifikacija
pagrindinis su profesine
kvalifikacija

vidurinis
pagrindinis

pradinis su profesine
kvalifikacija

nereglamentuotas

Mokymo / studijų programa
Kompetencijos

nenurodyta
turėti vairuotojo pažymėjimą
mokėti dirbti kasos aparatu
mokėti dirbti kompiuteriu
mokėti užsienio kalbas
kitos

Darbo patirtis

nereglamentuota

nuo 1 metų

nuo 3 metų

be patirties

nuo 2 metų

nuo 5 metų

Papildomi
reikalavimai
Informacija apie laisvą darbo vietą
*Darbo pobūdis

*Laisvos DV skelbimo galiojimo data nuo
Konkurso data

iki

*Darbo sutarties rūšis

neterminuota

antraeilių pareigų

(pagal Darbo kodekso 108 str.)

terminuota

nuotolinio darbo

laikinoji

patarnavimo darbams

sezoninė

kita

Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

mažiausias

vidutinis

didžiausias

Kitos apmokėjimo sąlygos
Pamainingumas

Darbo laikas

viena pamaina

trys pamainos

grafikas

dvi pamainos

keturios pamainos

suminė darbo laiko
apskaita

pradžia

trukmė

*val. skaičius per savaitę

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

vibracija

kvapai

triukšmas

cheminis užterštumas

ergonominiai veiksniai
psichologiniai veiksniai

kita

Komandiruotės
Papildomi darbdavio įsipareigojimai
Apgyvendinimas
Persikėlimo išlaidos
Maitinimo išlaidos
Darbuotojo draudimas
Kelionės išlaidos
Kiti
Informacija ryšiams palaikyti
*Atsakingas asmuo
**Telefonas

**Mobilusis telefonas

Faksas

***Elektroninis paštas

Tinklalapis internete
*DV adresas

*Ryšių palaikymo
būdas

siųsti CV atsakingam asmeniui

paskambinti atsakingam asmeniui

kita

Sutikimas skelbti darbo vietą
skelbti viešai nenurodant
įmonės pavadinimo

skelbti EURES

PASTABOS:
* - privalomas laukas
** - privalomas vienas iš dviejų telefonų (stcionarus arba mobilus)
*** - privalomas tik pasirinkus ryšių palaikymo būdą "siųsti CV atsakingam asmeniui"
____________________
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2011-05-31 raštu Nr. (13.7-51) SD-3423

