Darbuotojas atlieka šias funkcijas:















skaičiuoja Centro pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlygį pagal
autorines sutartis, atostoginių kaupinius ir pan.;
apskaičiuoja valstybinio socialinio draudimo bei gyventojų pajamų mokesčius, kitus
išskaitymus iš darbo užmokesčio, autorinio atlyginimo ir pan.;
prieš 4 (keturias) darbo dienas pateikia skyriaus vedėjui informaciją apie lėšų poreikį darbo
užmokesčio, autorinio atlyginimo ir mokesčių išmokėjimui;
parengia valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybinio socialinio draudimo fondo,
statistikos departamento bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų reikalaujamos formos
ataskaitas ar pažymas ir pateikia teisės aktų nustatytais atvejais;
atlieka darbo užmokesčio mokėjimus į darbuotojų nurodytas banko sąskaitas;
pildo darbuotojų „Asmens sąskaitas“;
rengia darbo užmokesčio priskaitymo suvestines, teikia kitą informaciją, reikalingą
biudžeto vykdymo bei finansinėms ataskaitoms sudaryti;
pagal poreikį rengia Centro darbuotojams pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas iš
išskaičiuotus mokesčius;
tinkamai saugo apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir
nustatyta tvarka perduoda į Centro archyvą;
kartu su kitais Apskaitos skyriaus darbuotojais dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių
lėšų inventorizacijose, tikrina inventorizacijos aprašų teisingumą;
vykdo kitus su Apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro
generalinio direktoriaus ir Apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus;
laikosi Vidaus tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių ir reikalavimų,
tinkamai saugo jam patikėtą Centro turtą.

Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:









turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų panašaus darbo patirtį;
išmanyti ir mokėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų
darbuotojų, valstybės tarnautojų bei pareigūnų darbo apmokėjimą, su darbo santykiais
susijusių išmokų, gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų, atlyginimų
pagal autorines sutartis apskaičiavimą, darbo kodeksą;
gerai žinoti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, teisės aktus,
regalmentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę – ūkinę veiklą, Centro apskaitos politiką;
mokėti dirbti Microsoft Office paketu, buhalterinės apskaitos programomis;
gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis.
išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti pareigingam, kruopščiam, atsakingam, nusiteikusiam nuolat kelti kvalifikaciją, gebėti
bendrauti.

