
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško
bilietų kasos darbuotojo (-os) (40 val. darbo savaitė)bilietų kasos darbuotojo (-os) (40 val. darbo savaitė)

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 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.

Veiklos sritis   Bilietų pardavimas.  
Pareigybės Pareigybė yra C lygio.Pareigybės
lygis

Pareigybė yra C lygio.

Funkcijos • naudodamasis elektroniniu kasos aparatu parduoda bilietus į Muziejų ir 
Muziejaus renginius, taip pat administracijos nurodymu į ne Muziejaus 
organizuojamus renginius;

• Muziejaus administracijos nurodymu platina bilietus už Muziejaus kasos ribų;
• pildo elektroninio kasos aparato kasos žurnalą;
• patikrina, ar besinaudojantis lengvatomis lankytojas turi lengvatą patvirtinantį 

dokumentą;
• suteikia bilietų pirkėjams pirminę informaciją apie parodas ir renginius.

Minimalūs 
reikalavimai

• turėti vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
• mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu 

(LR Vyriausybės 2003 -12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos (LR Vyriausybės 2003 -12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos 
mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“);

• mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, 
prancūzų) arba rusų ar lenkų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu 
(pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių 
kalbos mokėjimo lygių sistemą);

• mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu, kasos aparatu ir 
banko kortelių nuskaitymo aparatu.

Kita Pirmenybė - turintiems analogiškos darbo patirties, gerus komunikavimo įgūdžius.
Taikoma 1 mėnesio suminė darbo laiko apskaita, 5 darbo dienų savaitė.

Atlyginimas 968 eur prieš mokesčių išskaitymą.
(Pareiginės algos koeficientų ribos nuo 4,0 iki 7,7 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio 
darbo patirtį).darbo patirtį).

Kontaktai Kontaktinis asmuo: Regina Ašipauskienė. 
Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Bilietų kasos darbuotojas“
el. paštu r.asipauskiene@valdovurumai.lt iki 2020 m. lapkričio 9 d. 
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.


