JUNKIS PRIE STT KOMANDOS!
T E I S ĖS SKYRIAU S P A R E I G Ū N A S

JEIGU:
Turi ne mažiau 3 metų teisinio darbo patirties
teisėkūroje;
Turi aukštąjį universitetinį teisės studijų krypčių
grupės (bakalauro ir magistro arba universitetinių
vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis)
išsilavinimą;
Esi nepriekaištingos reputacijos ir atitinki teisės
aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant
leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,
žymima slaptumo žyma „SLAPTAI";
Gerai išmanai baudžiamąją, baudžiamojo proceso,
civilinę, administracinę teisę;
Turi gerų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių;
Esi sąžiningas, padorus, reiklus ir motyvuotas žmogus;
Gerai išmanai teisės aktų rengimo, dokumentų
rengimo ir įforminimo taisykles;
Esi pasirengęs būti iniciatyvus, tolerantiškas,
besimokantis, žingeidus, aktyvus;
Moki anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
Turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę
vairuoti lengvąjį automobilį;
Atitinki sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis),
daugiau informacijos www.cmek.vrm.lt.

STT PAREIGŪNAS:
Užtikrina kokybišką STT išorinę ir vidinę teisėkūrą;
Užtikrina kokybišką STT atstovavimą įstaigose,
institucijose ir subjektuose;
Užtikrina kokybišką STT sudaromų sutarčių bazę;
Užtikrina tinkamą teisės aktų įgyvendinimą STT;
Vertina STT gautus teisės aktų projektus;
Teikia teisinę pagalbą ir konsultacijas STT
personalui;
Rengia teisinio pobūdžio atsakymus į asmenų,
institucijų, subjektų paklausimus ir prašymus;
Dalyvauja vidinėse ir tarpinstitucinėse darbo
grupėse, pasitarimuose.

KO STT TIKISI IŠ TAVĘS?
Kūrybiškai užsiimsi vidine teisėkūra ir diskusijomis;
Argumentuotai dėstysi mintis bei gebėsi įtikinti;
Dirbsi išorinės teisėkūros temoje;
Spręsi su sutartimis susijusius teisinius klausimus;
Nebijosi daug bendrauti ir diskutuoti;
Sugebėsi tinkamai ir kokybiškai planuoti ir
organizuoti laiką ir veiklas;
Argumentuotai pateiksi įvairius teisinius situacijų
sprendimo būdus;
Sugebėsi analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir
apdoroti nemažus informacijos kiekius;
Sugebėsi sparčiai ir tinkamai dirbti teisinėse
informacinėse bazėse ir sistemose;
Gebėsi kurti naujus ir tobulinti esamus sistemiškus,
kompleksinius teisės aktus;
Gebėsi kūrybiškai bendradarbiauti su kolegomis ir
siekti bendro tikslo;
Gebėsi kokybiškai atstovauti STT kitose
institucijose;
Gebėsi aiškiai, konstruktyviai, dalykiškai reikšti
mintis žodžiu ir raštu.

NORI PRISIDĖTI PRIE SKAIDRESNĖS,
TVIRTESNĖS IR TEISINGESNĖS
VALSTYBĖS LIETUVOS KŪRIMO, TAU
PATINKA DIRBTI KOMANDOJE, ESI
PASIRENGĘS IŠŠŪKIAMS?
Siųsk savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį
el. paštu personalas@stt.lt
iki 2021 m. vasario 20 d.

DARBO UŽMOKESTI S
nuo 1400 EUR atskaičius mokesčius.
Darbo vieta – Vilnius.

