Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Skelbia konkursą Strateginių projektų vadovo pareigoms užimti
Apie įstaigą
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai įkurtas
2009 metais. Tai istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus. Jame kaupiamos,
saugomos, tiriamos, konservuojamos ir restauruojamos kultūros, meno, istorijos ir
archeologijos vertybės. Svarbiausi muziejaus tikslai – visuomenei pristatyti Lietuvos
valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros paveldą, unikalius archeologijos rinkinius
bei Europos Gotikos, Renesanso, Baroko taikomosios ir vaizduojamosios dailės
kolekcijas, vertingą lituanistinę medžiagą, taip pat vykdyti aktyvią edukacinę,
kultūrinę, turizmo informacijos sklaidos veiklą, sudaryti sąlygas valstybės
reprezentaciniams renginiams, tenkinti visuomenės kultūros poreikius.
Veiklos sritis
Teisinės konsultacijos, sutarčių rengimas ir priežiūra, projektų rengimas, valdymas.
Siūlomo darbo
pobūdis

-

Reikalavimai
pretendentui

-

Pretendentas
privalo pateikti

Visų su Muziejumi pasirašomų sutarčių rengimas, priežiūra bei įgyvendinimas;

Konsultacijos bei metodinė pagalba įstaigos darbuotojams;
Įstaigos vidaus dokumentų rengimas bei atnaujinimas;
Muziejaus atstovavimas kitose įstaigose, ginčų sprendimo institucijose;
Aktualios Muziejui informacijos apie išorinio finansavimo galimybes,
finansuojamas programas, jų pritaikymą muziejaus veiklai rinkimas,
kaupimas bei analizavimas;
Projektų, susijusių su Muziejaus veikla ir plėtra organizavimas, rengimas
bei jų teikimas paramą administruojančioms institucijoms;
Administruojamų projektų lėšų panaudojimo kontrolė;
Aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas;
Puikus Lietuvos Respublikos teisės aktų išmanymas;
Gebėjimas rengti, valdyti ir vykdyti projektus;
Gebėjimas koordinuoti ir prižiūrėti su viešaisiais pirkimais susijusias veiklas;

Ne mažesnė nei dvejų metų panašaus darbo patirtis;
Kompiuterinių sistemų išmanymas;
Puikios lietuvių, anglų kalbų žinios (rusų/lenkų ar kitos užsienio kalbos žinios
būtų privalumas);
Kūrybiškumas, aktyvus domėjimasis kultūros sritimi;
Puikūs organizaciniai sugebėjimai, gebėjimas savarankiškai atlikti pavestus
darbus;
Komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio darbo įgūdžiai;

-

Prašymas leisti dalyvauti konkurse (laisva forma)
Užpildyta pretendento anketa (galima užpildyti pateikiant dokumentus)
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį

Kita
informacija

dokumentą ir šių dokumentų kopijas (kopijos negrąžinamos)
gyvenimo aprašymą
motyvacinį laišką

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba juos atsiųsti registruotu
paštu.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso
paskelbimo, t.y. iki 2015 m. birželio 5 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galima kreiptis telefonu
255 9163 ir el. paštu j.buraciene@valdovurumai.lt
Kontaktinis asmuo: Jolita Buračienė, tel. (8 5) 2559163

