ESAME DIDELĖ, PROFESIONALI, AUKŠČIAUSIO LYGIO
ELEKTROS ENERGETIKOS TINKLŲ IR PASTOČIŲ EKSPLOATAVIMO, REMONTO,
MONTAVIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANTI BENDROVĖ
DARBUI ŠIAULIUOSE, PANEVĖŽYJE ŠIUO METU IEŠKOME:

Relinės apsaugos ir automatikos inžinieriaus (-ės)
Darbo pobūdis:
• organizuoti ir vykdyti relinės aukštos įtampos įrenginių apsaugos ir automatikos (RAA)
mikroprocesorinių relių konfigūravimo, testavimo ir bandymo darbus, vykdyti techninę priežiūrą;
•

užtikrinti RAA įrenginių techninės dokumentacijos ir schemų teisingumą;

•

ruošti RAA įrenginių techninę dokumentaciją, peržiūrėti esamas instrukcijas, ruošti naujas
instrukcijas ir protokolus.

Reikalavimai:
• profesinis elektrotechninis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
•

darbo patirtis konfigūruojant ir testuojant mikroprocesorines reles - privalumas;

•

darbo patirtis elektros energetikos įmonėje dirbant su elektros įrenginiais (10-330 kV) privalumas;

•

darbų saugos instrukcijų žinojimas;

•

darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);

•

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

•

asmeninės savybės: sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.

Mes pažadame:
• mokėsime konkurencingą atlygį;
•

investuosime į Tave – Bendrovė apmoka kvalifikacijos ir kitus mokymus;

•

augsi savo srities profesionalų komandoje;

•

Tavo sauga ir sveikata darbo metu – mums prioritetas Nr. 1!

•

sveiki ir aktyvūs darbuotojai – mūsų sėkmės garantas, sportuosime ir švęsime kartu!

Darbo užmokestis – pastovioji atlygio dalis nuo 1000 iki 2500 EUR (neatskaičius mokesčių), taip pat
gali būti mokama kintamoji atlygio dalis (KAD) ir/ar priedai, atsižvelgiant darbo rezultatus bei
nustatytus rodiklius, kurie yra nustatomi darbo sutartyje ir/ar kitame darbdavio vidaus dokumente.
Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo turimą patirtį, kvalifikaciją
bei kompetenciją.
Darbo laikas – visa darbo diena.
Savo gyvenimo aprašymą lietuvių kalba (CV) siųskite cv@tetas.lt, kontaktinis telefonas pasiteiravimui 8-612-59662 (Greta). Konfidencialumą
garantuojame! Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.
Vadovaujantis TETAS UAB asmens duomenų apsaugos politika, kandidatų asmens duomenys ir Jūsų pateikta informacija kartu su dokumentais
(jei tokių būtų) tvarkomi ne ilgiau nei 1-erius metus nuo jų pateikimo datos. Nesutinkant su saugojimo laikotarpiu, prašome informuoti. Daugiau
informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą galite paskaityti: http://tetas.lt/apie-mus.

