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PATVIRTINTA
' Siaulir+ lengvosios atletikos ir

sveitcailngumo centro rektoriaus
2021 m. kovo l6 d.

isakymu Nr.1.2-19

Sraur,rg LENGvosIos ATLETIKos IR svEIKATINGUMo cENTRo
SPORTO SALES ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBE

1. Sporto sales administratoriaus pareigybe yra priskiriama kvalifikuotq darbuotojq pareigybiq grupei.
2. Pareigybes lygis - C.
3. Siauliq lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro sporto sales administratoriaus pareigybe

reikalinga priimti lankytojus, teikti jiems informacij4, priZi[reti manieZq, stadiono takus, sektorius ir
lengvosios atletikos inventoriq.

4. Sias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui [kiui ir
atskaitingas spofto centro direktoriui.

II. SPECIAL TS REII'ALAVIMAI STES PARUGAS EINAN'IAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiLrs reikalavimus:
5.1. Tureti auk5tesnijj arba vidurinj i5silavinim4.
5.2. B[ti ne jaunesnis kaip 1B metq amZiaus.
5.3. Zinoti spotto centro strukt[r4, pagrindines veiklos sritis, darbo organizavimo tvark4.
5.4. Zinoti kalbos kultlros, tarnybinio etiketo, bendravimo, dalykinio pokalbio reikalavimus.--:.5.5. Zinoti darbuotojq pavardes, telefonus.
5.6. Greitaiorientuotis situacijoje. rnoketi logiSkai m4styti, b[ti komunikabilus, pareigingas, darb5tus.

III. SIAS PAREIGAS EINAN'IO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
6.1 . Priima lankytojus ir suteikia jiems reikaling4 inforrnacij4 apie teikiamas paslaugas, vidaus tvark4,

nukreipia interesantus pas atsak ingus adm i n istrac ijos darbrrotoj us.

6.2. Kontroliuoja, kad j patalpas nepatektq asmenys, nesusijg su sporto centre organizuojama veikla.
6.3. Saugo, kad i5 patalpq nei5neStq ar nei5veZtq materialiniq veffybiq be administracijos leidimo.
6.4. Laikosi darbo saugos ir sveikatos, prie5gaisrinds, sanitarijos, higienos taisykliq reikalavimq.
6.5. Vykdo kitas teises aktq numatytas funkcijas, sporto centro adrninistracijos uZduotis ir pavedimus.

IV. ATSAKOMYBE

7. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
1.1. tJL mandagq lankytoiq priernim4 teisingos informacijos suteikim4.
1 .2. UL tinkam4 ir tikslq pareigybes apraSyme nr"rstatytq funkcijq vykdym4.
1 .3. UZ darbo tvarkos taisykliq laikym4si.
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