Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško
kiemo darbuotojo (-os)
Apie įstaigą

Veiklos sritis
Pareigybės
lygis
Funkcijos

Minimalūs
reikalavimai

Kontaktai

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 epochų
taikomosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas bei nematerialaus kultūros
paveldo fenomenus, vertingą lituanistinę medžiagą, taip pat vykdyti aktyvią
edukacinę, kultūrinę, turizmo informacijos sklaidos veiklą, sudaryti sąlygas
valstybės reprezentaciniams renginiams organizuoti, tenkinti visuomenės kultūros
poreikius.
Teritorijos tvarkymo darbai
Pareigybė C lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 3 punktas)
• valo, tvarko ir prižiūri Muziejaus prieigas, tarpuvartes, vidinius kiemus, sodelio
teritoriją bei lankytojų terminalo laiptus, eskalatoriaus laiptus;
• išvalo stiklinius paviršius, esančius muziejaus teritorijoje: įėjimo stiklinį
gaubtą, apžvalgos langus;
• išvalo lauke esančius akmeninius paviršius specialiomis priemonėmis: pašalina
natūralią žalumą, purvo dangą ir kitas apnašas bei dėmes;
• prižiūri, kad grindinys Valdovų rūmų prieigose ir vidiniuose kiemuose būtų
švarus;
• budi Muziejaus prieigose ar kiemuose rengiamų renginių metu bei sutvarko
aplinką po renginio;
• prižiūri renesansinį sodelį: sodina augalus, juos laisto, ravi piktžoles ir kt.
• turėti vidurinį išsilavinimą ir / ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
• neturėti galiojančių medicininių draudimų dirbti kiemo darbuotojo (-os) darbą;
• mokėti valstybinę kalbą;
• mokėti bent vieną užsienio kalbą A2 lygiu;
• išmanyti akmens priežiūrą;
• išmanyti saugumo techniką dirbant su įtaisais ir įrankiais;
• išmanyti elektrosaugos, krovinių kėlimo rankomis, darbų saugos ir gaisrinės
saugos taisykles;
• turėti geras elgesio ir kalbos manieras;
• turėti gerus bendravimo įgūdžius.
Kontaktinis asmuo: Tomas Valatkevičius
Laukiame Jūsų CV su nuoroda „Kiemo darbuotojas“ el. paštu
t.valatkevicius@valdovurumai.lt arba skambinti mob. 8 620 59523.
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
____________________________

