Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Donatas Petrošius
Ramovės g. 37, 72211 Tauragė (Lietuva)
+370 686 16150
dr.petrosius@gmail.com

PAREIGOS

Direktorius

DARBO PATIRTIS
2014-09-15–Šiuo metu

Direktorius
VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Tauragė (Lietuva)

2014-04-15–2014-09-12

Skyriaus vedėjas
NDNT Tauragės teritorinis skyrius, Tauragė (Lietuva)

2012-11-15–2016-10-11

Direktorius
IĮ „Rimtija“, UAB „Rimtijos prekybos centras“, Tauragė (Lietuva)

2011-05-01–Šiuo metu

Gydytojas ortopedas traumatologas
VšĮ Tauragės ligoninė, Tauragė (Lietuva)

2012-11-15–Šiuo metu

Direktorius
UAB „Eglonta“, Tauragė (Lietuva)

2008-08-01–2011-04-30

Gydytojas ortopedas - traumatologas
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė, Kaunas (Lietuva)

2006-10-01–2008-07-31

Gydytojas asistentas
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė, Kaunas (Lietuva)

2002-08-01–2003-07-31

Medicinos gydytojas - rezidentas
Tauragės apskrities ligoninė, Tauragė (Lietuva)

1999-06-07–2000-04-28

Vadybininkas
UAB „Baltijos Realizacijos Centras“, Vilnius (Lietuva)

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2003-08-01–2008-07-31

Gydytojas ortopedas - traumatologas
Kauno medicinos akademija, Kaunas (Lietuva)
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1996-09-01–2002-06-28

Donatas Petrošius

Medicinos magistro laipsnis ir gydytojo profesinė kvalifikacija
Kauno medicinos akademija, Kaunas (Lietuva)

1984-09-01–1996-07-01

Vidurinis išsilavinimas
Tauragės 4-oji vidurinė mokykla, Tauragė (Lietuva)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

lietuvių

Užsienio kalbos

SUPRATIMAS

KALBĖJIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

anglų

A2

B1

A2

A2

A2

rusų

C2

C2

C2

C2

C1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Esu komunikabilus, atsakingas, pasižymiu greita orientacija, mėgstu darbą komandoje, greitai
prisitaikau prie naujovių. Lengvai užmezgu ir išlaikau puikius santykius su kolegomis bei pacientais.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Turiu vadovavimo patirties privačiame ir valdiškame sektoriuose. Sugebu efektyviai dirbti, esant
įtemptomis darbo sąlygomis.

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Dirbdamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos direktoriumi ir gydytoju ortopedu traumatologu,
suprantu paslaugos teikimo tvarką ir kokybės principus, darbo organizavimą.

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugumas

Problemų
sprendimas

Pažengęs vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Pradedantis
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė

PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdovanojimai

2017 m. Tauragės rajono savivaldybės tarybos skirta premija „Už gerus darbo rezultatus ir gerą
darbo pareigų atlikimą“
2018 m. Tauragės savivaldybės mero apdovanojimas „Už įstaigos įvaizdžio gerinimą“
2018 m. Tauragės rajono savivaldybės tarybos skirta premija „Už gerus darbo rezultatus ir gerą
darbo pareigų atlikimą“

Seminarai

„Finansinių nusikaltimų bei korupcijos prevencija“ 8 val.
„Darbo kodekso taikymo sveikatos priežiūros įstaigose“ 6 val.
„Naujausios viešųjų pirkimų reglamentavimo ir organizavimo tendencijos biudžetinėms ir viešosioms
įstaigoms“ 6 val.
„Profesinė rizika, kaip nuolatinė stebėsena. Naujausia teismų praktika DSS srityje“ 4 val.
„Darbo teisė su dr. Viliumi Mačiulaičiu ir dr. Tomu Bagdanskiu“ 5 val.
„Viešųjų pirkimų pradžiamokslis. Supaprastinti, mažos vertės pirkimai“ 6 val.
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„Viešieji pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos“ 6 val.
„Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2014 - 2015 m.“ 6 val.
„Viešųjų pirkimų vykdymas: 2016 m. rudens aktualijos“ 6 val.
„Asmens duomenų apsauga: privaloma pagal įstatymą ir reikalinga praktikoje. Ar Jūsų organizacija
laikosi įstatymų“ 4 val.
„Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus įsigaliojus
ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR)“ 6 val.
„Antikorupciniai mokymai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams“ 8 val.
„Antikorupciniai mokymai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams“ 6 val.
„Antikorupcinės veiklos principų taikymas viešajame ir privačiame sektoriuje“ 16 val.
„Efektyvus valstybės turto valdymas: problemos ir jų sprendimai“ 6 val.
„Finansai nefinansininkams. Įmonės veiklos finansinė analizė“ 6 val.
„Iškalbos gebėjimai, charizma ir psichologinės įtakos technikos“ 8 val.
„Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos planavimo ir valdymo gerinimas bei paslaugų plėtra“ 16
val.
„Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo bei darbo su klientais bendrųjų įgūdžių ugdymas“ 16 val.
„Sveikatos priežiūros paslaugų komunikacinio ir organizacinio prieinamumo gerinimas“ 16 val.
„Pacientų skundų analizė. Sprendimo būdai. Teismų praktika“ 5 val.

Konferencijos

„Procesų optimizavimas taupaus valdymo principais sveikatos priežiūros įstaigose“ 5 val.
„Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“ 8 val.
„Darbuotojų sauga ir sveikata 2018“ 6 val.

Kursai

Civilinės saugos mokymo kursai. 8 val.
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymai. 32 val.
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