
 

 

ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS SPECIALISTAS 

(Marijampolėje ir Kalvarijoje) 

 

Darbo pobūdis: 

 Organizuoti ir konsultuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais, teikti 

pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklei gerinti, saugaus darbo 

kultūrai stiprinti; 

 Rengti ir tobulinti bendrovės procesus, lokalinius teisės aktus darbuotojų saugos ir sveikatos, 

gaisrinės saugos srityse, įskaitant instrukcijas/instruktažus darbo vietoje; 

 Dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui į/iš darbo, incidentus, avarijas ir 

profesines ligas, numatyti prevencines priemones jiems išvengti; 

 Vykdyti neblaivumo prevenciją; 

 Kontroliuoti ir organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminių teisės 

aktų reikalavimų laikymąsi bendrovėje, profesinės rizikos įvertinimo numatytų prevencinių 

priemonių įgyvendinimą; 

 Rengti informaciją darbuotojų informavimui darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, 

bei civilinės saugos srityse; 

 Organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti įmonės darbuotojų privalomuosius mokymus, atestacijas, 

sveikatos tikrinimus, higienos mokymus ir kita; 

 Rengti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos vadybos sistemos dokumentus; 

 Esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą; 

 Rengti darbų saugos  ir gaisrinės saugos ataskaitas; 

 Koordinuoti bendrovės priešgaisrinę būklę, bendrovės priešgaisrinės saugos reikalavimų 

vykdymą; 

 Vykdyti ir išmanyti avarijų prevencijos ir darbuotojų evakavimo reikalavimus; 

 Atlikti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą darbo vietose. 

 



Reikalavimai: 

 Atitikti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialisto kvalifikacinius reikalavimus; 

 Aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis išsilavinimas, privalomas galiojantis 

pažymėjimas, patvirtinantis gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu;  

 Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis (gamybinėje įmonėje) įmonės darbuotojų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės saugos specialisto pareigose;  

 Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos 

suteikimo bei higienos normų reikalavimus, apsaugos nuo elektros, darbo higienos, 

ergonomikos reikalavimus pramonės įmonėms; 

 Atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje ir dinamiškoje aplinkoje; 

 Sklandi lietuvių kalba, geras anglų/rusų kalbų mokėjimas; 

 Puikūs darbo pagrindinėmis MS Office programomis įgūdžiai; 

 Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija). 

Privalumas: suteikta teisė atlikti ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus. 

Mes siūlome:  

 atlyginimą pagal susitarimą, kuris mokamas visada laiku 2 kartus per mėnesį;  

 visas socialines garantijas ir gyvybės draudimą;  

 kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo galimybes. 

Sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis. 

Darbo laiko trukmė – pilna darbo diena. 

Darbo vietos adresas – Kauno g. 114, Marijampolė ir Vytauto g. 74, Kalvarija. 

 

_________ 

 

Lauksime Jūsų gyvenimo aprašymo (CV). 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. 


