BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ
VIRĖJO FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1.

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą virėjo profesinę kvalifikaciją.
1.2. Mokėti dirbti kompiuterine technika pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro
patvirtintą bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą.
1.3. Išmanyti maisto ir vandens saugos ir kokybės reikalavimus, maisto gamybos technologijas,
darbų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą.
1.4. Būti susipažinusiam su pagrindinėmis nuostatomis reglamentuojančiomis žmogaus teises,
materialinių vertybių įsigijimo, apskaitos ir apsaugos (ar susijusių su tuo) principus, civilinę saugą
bei korupcijos prevenciją.
1.5. Mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis privalo atitikti antrosios valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos reikalavimus.
1.6. Gebėti vykdyti virėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

2.

Darbuotojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

2.1. Organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo maisto ruošimo procesą (ar susijusių su tuo)
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir globos namų direktoriaus patvirtintų maisto
ruošimo padalinio nuostatų, taisyklių ir tvarkos aprašų nuostatomis.
2.2. Užtikrina maisto ruošimo padalinio patalpų ir įrenginių eksploataciją ir priežiūrą
vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir medicinos bei higienos normų
reikalavimais.
2.3. Teikia pasiūlymus dėl maitinimo paslaugų organizavimo ir kokybės, maisto ruošimo
padalinio patalpų ir įrenginių (ar susijusių su tuo) priežiūros, eksploatacijos ir remonto.
2.4. Vykdo pagalbinių maisto ruošimo padalinio darbuotojų darbo laiko ir darbo kokybės kontrolę.
2.5. Tiesioginiame darbe vykdo ir įgyvendina teisėtus dietisto žodinius nurodymus ir pavedimus
susijusius su maisto ruošimo ir pateikimo procesu, maisto ruošimo padalinio patalpų ir įrenginių
priežiūrą ir asmens higieną (ar susijusių su tuo).
2.6. Vykdo ir įgyvendina, savo kompetencijos ribose, Globos namų direktoriaus įsakymų
patvirtintos apskaitos politikos turinyje nurodytų taisyklių ir tvarkos aprašų nuostatas.
2.7. Vykdo vyriausiojo virėjo funkcijas, nesant vyriausiajam virėjui darbe (komandiruotė,
atostogos, liga ir t.t.).
2.8. Laikosi Globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, racionaliai planuoja ir
naudoja turimus materialinius išteklius.
Puslapis 1 iš 2

2.9. Globos namų direktoriaus pavedimu dalyvauja globos namų vykdomų projektų veiklose,
sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.
3.

Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, kitus globos namų direktoriaus, vyriausiojo

virėjo rašytinius ir žodinius įsakymus, nurodymus ir pavedimus, susijusius su funkcijomis.
___________________________
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