KOKYBĖS IR PROCESŲ VADOVAS
TAVO BŪSIMO DARBO APRAŠYMAS
•
•
•
•
•
•
•

Vidinės Bendrovės veiklos kokybės (kokybės standartais grįstos) politikos formavimas, nustatant ilgalaikius
kokybės tikslus, rodiklius bei jų pasiekimo būdus;
Bendrovės veiklos procesų analizė, kūrimas, dokumentavimas ir nuolatinis vystymo tęstinumo užtikrinimas;
Veiklos procesų valdymo modelio kūrimas, pasitelkiant gerąsias pasaulines praktikas;
Pokyčių valdymas ir projektų įgyvendinimas visos Bendrovės mastu;
Vykdyti Bendrovėje įdiegtos vadybos sistemos funkcionavimo priežiūrą ir tobulinimą;
Atstovauti Bendrovei priežiūros bei (re)sertifikacijos audituose;
Procesinio požiūrio filosofijos skleidimas ir ugdymas Bendrovėje.

TAVO BŪSIMAM DARBUI REIKALINGA PATIRTIS IR REIKALAVIMAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 metų darbo patirtis sėkmingai įgyvendinant pokyčius ir projektus, susijusius su procesų vystymu,
efektyvinimu ir Bendrovės valdymu;
Labai geras procesų valdymo, optimizavimo įrankių ir metodų (pvz. LEAN, 5S, 6Sigma) išmanymas, praktinio
taikymo patirtis, patirtis dirbant su ISO procesų valdymu;
Gebėjimas efektyviai vadovauti ir bendradarbiauti diegiant reikšmingus pokyčius visos Bendrovės mastu;
Stipri orientacija į rezultatą ir kryptingas užsibrėžtų tikslų siekimas, stiprios lyderio savybės, atsakingumo
jausmas, gebėjimas valdyti stresines situacijas;
Puikūs organizaciniai, komunikavimo įgūdžiai, mokėjimas aiškiai, vizualizuojant perteikti svarbiausią
informaciją;
Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Bizagi/Visio ar kitų projektavimo programų žinios);
Labai geras anglų kalbos mokėjimas;
Aukštasis išsilavinimas;
Analitiniai gebėjimai, iniciatyvumas, atsakingumas.

TAVO PRIVALUMAI
•
•

LEAN, Agile ir/ar kitų metodikų žinios;
Sėkminga procesų vystymo patirtis tarptautinėse organizacijose.

KANDIDATE, TAU SIŪLOME
•
•
•

Įdomų ir atsakingą darbą aukščiausio lygio profesionalų komandoje;
Profesinius iššūkius ir savirealizacijos galimybę;
Puikias darbo sąlygas bei konkurencingą atlygį.

TAVO DARBO UŽMOKESTIS
•

Pastovioji atlygio dalis nuo 3000-3300 EUR BRUTO
Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo
turimą patirtį, kompetenciją bei kvalifikaciją.
• Darbo vieta – Kaunas
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Vadovaujantis TETAS UAB asmens duomenų apsaugos politika, kandidatų asmens duomenys ir Jūsų pateikta informacija kartu su dok umentais, tvarkomi ne ilgiau nei 1-erius
metus nuo jų pateikimo datos. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą galite paskaityti: http://tetas.lt/ apie-mus.

