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Savanoriško darbo pozicijos aprašas 

Maisto produktų rūšiuotojų 

 komandos koordinatorius 

 

 

Maisto produktų rūšiuotojų komandos koordinatorius vadovauja šiai komandai. Jis užtikrina 

sklandų prekybos tinklų atiduodamų maisto produktų ir kitų sandėlio vadovo nurodytų paramų 

judėjimą sandėlyje laikantis nustatytų apskaitos ir higienos standartų.  

Šis savanoris yra komandos lyderis, kurio darbo kokybė lemia kitų savanorių pasitenkinimą 

savanorišku darbu. Taip pat jis yra sandėlio veidas bendraujant su  „Maisto banko“ partnerėmis 

socialinėmis organizacijomis. 

 

Atliekamos 

funkcijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrakina ir užrakina sandėlį. 

Paskirsto komandos savanorius į darbo pozicijas ir rūpinasi, kad atskiruose 

rūšiavimo skyriuose būtų optimalus skaičius savanorių gautam produktų kiekiui 

rūšiuoti. 

Vykdo visų komandos atliekamų darbų priežiūrą. 

Instruktuoja bei motyvuoja komandos savanorius. 

Stebi paramą vežančio transporto judėjimą ir esant poreikiui informuoja 

komandą apie vėlavimą. 

Fiksuoja termo dėžių svorį bei kitų rėmėjų paramą, kurią pagal sutartis turime 

fiksuoti atskirai. 

Iškabina dienos organizacijų produktų skirstymo rekomendacijas (informacija 

apie tai, kokiais kiekiais organizacijoms produktus dalinti). 

Kontroliuoja socialinei organizacijai atrinktų produktų svėrimą. 

Rengia krovinio bei nurašymo važtaraščius ir kartu su organizacijų atstovais 

juos pasirašo atiduodamas produktus. Rūpinasi tinkamu važtaraščių saugojimu, 

kad jie ne vėliau kaip kitą dieną pasiektų paramos programų koordinatorę. 

Užtikrina, kad visi produktai tą dieną būtų išdalinti organizacijoms. 

Rūpinasi komandos darbo priemonėmis. 

Baigus darbą pasirūpina patalpų saugumu, elektros ir prietaisų išjungimu. 
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Vadovas 

 

Reikalingi 

mokymai 

 

 

 

 

Įsipareigojimų 

apimtis 

 

 

 

Darbo vieta ir 

priemonės 

 

 

 

 

Reikalingos 

savybės 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandėlio vadovas. 

Įvadinis susitikimas su naujais savanoriais. 

3 valandų PDG komandos koordinatoriaus mokymai. 

15 valandų mentorystės programa. 

Komandos valdymo mokymai (neprivalomi, motyvavimo priemonė). 

Vienos pamainos trukmė: 5 valandos. 

Darbo reguliarumas: sutariamas individualiai suplanuojant 1 mėnesį į priekį. 

Savanoris įsipareigoja dirbti ne trumpiau nei 3 mėnesius, ne mažiau nei 1 

pamainą per mėnesį. 

„Maisto banko“ padalinių sandėliai. 

Darbas ofise susirinkimų metu. 

„Maisto Bankas“ suteikia visas reikalingas darbo priemones ir rūpinasi 

tinkamomis darbo sąlygomis, aprašytomis „Maisto banko“ Savanoriško darbo 

sąlygų standarte. 

 

Patirtis „Maisto banko“ sandėlyje (ne mažiau nei 6 pamainos). 

Microsoft Office žinios 

Ne jaunesnis nei 14 metų. 

Tėvų sutikimas, jei savanoris jaunesnis nei 18 metų. 

Motyvacija dirbti atsakingą darbą „Maisto banke“. 

Geri socialiniai bei komunikavimo įgūdžiai. 

Atsakingumas. 

Punktualumas. 

Gebėjimas kritiškai vertinti situaciją ir ieškoti problemų sprendimų. 
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Savanoriško 

darbo naudos 

 

 

 

Vadovaujančio darbo žinios ir patirtis. 

Vystomi problemų sprendimo įgūdžiai. 

Maisto saugos ir higienos žinios. 

Galimybė savarankiškai priiminėti sprendimus. 

Įvairūs mokymai. 

Galimybė plėsti pažinčių ratą. 

Galimybė papildyti gyvenimo aprašymą. 

Savanoriams skirti renginiai. 


