
Moderni, nuolat tobulėjanti, išsiskirianti dėmesingumu pacientams ir darbuotojams Viešoji įstaiga 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė ieško Kineziterapeuto (-ės), kuriam (-ai) būtų priimtinos Ligoninės 

vertybės („Tobulėjimas, integralumas, skaidrumas“) bei misija („Arčiau paciento“). Jei norėtumėte prisijungti 

prie mūsų komandos ir prisidėti teikiant visokeriopą pagalbą, padedančią pacientams sveikti, atsiųskite savo 

gyvenimo aprašymą šiuo el. paštu personalas@rvpl.lt  

 

Darbo pobūdis: 

 • dirbti su pacientais Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyriuje;  

• atlikti individualias ir grupines kineziterapijos procedūras;  

• vystyti, palaikyti arba atkurti pacientų judėjimo ar kitas funkcines galimybes; 

 • nustatyti kineziterapinę diagnozę ir prognozę, sudaryti kineziterapijos planą, programą; 

 • suteikti informaciją pacientams apie skyriuje teikiamas paslaugas;  

• tvarkyti ir pildyti suteiktų paslaugų dokumentus. 

 

 Reikalavimai: 

 • turėti kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją; 

 • būti draugiška, geranoriška ir empatiška asmenybe; 

 • gebėti teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius bei dirbti komandine dvasia;  

• gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, lanksčiai spręsti problemas;  

• mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų);  

• mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo 

programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.);  

• išmanyti medicininės reabilitacijos komandos ir komandos narių darbo principus; 

 • darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje būtų privalumas. 

 

 Mes jums siūlome:  

• galimybę dirbti didžiausioje ir iniciatyviausioje Lietuvoje psichiatrijos įstaigoje;  

• galimybę nuolat ir sistemingai tobulinti profesines žinias bei patyrimą, siekiant išlaikyti bei kelti savo 

kvalifikaciją, įgyti naujų darbo įgūdžių arba persikvalifikuoti. Kvalifikacijos kėlimo metu darbuotojui 

paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis;  

• darbui reikalingus įrankius, prietaisus, specialius drabužius ir kitas individualias ir kolektyvines saugos 

darbe priemones;  

• įdomų ir prasmingą darbą motyvuotų aukščiausios kvalifikacijos specialistų komandoje;  



• darbo užmokesčio motyvacinę sistemą – į rezultatą orientuotą, integruojančią naujas kompetencijas ir 

inovatyvius gydymo metodus;  

• priskirto kuratoriaus pagalbą, kuri padės Jums sėkmingai startuoti naujose pareigose;  

• vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams; 

 • galimybę naudotis įstaigos biblioteka, kurioje rasite įvairių grožinės bei mokslinės literatūros leidinių;  

• skanius ir sveikus pietus ligoninės kavinėje už simbolinę kainą;  

• vieną kartą per metus nemokamai atlikti visus Ligoninės laboratorijoje atliekamus laboratorinius tyrimus; 

pakartotinius tyrimus atlikti už savikainą; 

• odontologijos paslaugas su darbuotojo nuolaida;  

• nemokamus skiepus nuo gripo bei Hepatito B; 

 • erkinio encefalito vakciną už pusę tyrimo savikainos, o darbuotojo šeimos nariams galimybę pasiskiepyti 

už savikainą.  

Darbo užmokestis  

Susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Nuo 1161,00 Eur prieš mokesčius per mėnesį, dirbant visu 

pareigybės darbo krūviu. Galimi priedai, priemokos, pašalpos (pagal patvirtintą Darbo apmokėjimo 

sistemą). Darbo užmokestis didėja priklausomai nuo darbuotojo kompetencijos ir veiklos rezultatų.  

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad VšĮ "Respublikinė psichiatrijos ligoninė" tvarkytų Jūsų 

asmens duomenis galimo įdarbinimo tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti 

bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis. Su detalesne informacija apie VšĮ Respublikinės 

psichiatrijos ligoninės duomenų apsaugos taisyklėmis galite susipažinti https://rvpl.lt/duomenu-apsauga/ 

Dėkojame už atsiųstus CV. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą 


