ESAME DIDELĖ, PROFESIONALI, AUKŠČIAUSIO LYGIO
ELEKTROS ENERGETIKOS TINKLŲ IR PASTOČIŲ EKSPLOATAVIMO, REMONTO,
MONTAVIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANTI BENDROVĖ
DARBUI KAUNE, PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIUJE, ŠIUO METU IEŠKOME:
NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO SPECIALISTO (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• Nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių, žemės sklypų) valdymas, veiklos organizavimas, susijusios
informacijos sisteminimas, dokumentų administravimas;
• Bendrovės veikloje netinkamo ir nereikalingo naudoti nekilnojamojo turto pardavimo ar kitų procedūrų
organizavimas, išvadų ir rekomendacijų teikimas, siekiant efektyvaus administracinių pastatų (patalpų)
panaudojimo;
• Nekilnojamojo turto valdymo biudžeto kalendoriniams metams peržiūra, planavimas, sąnaudų kontrolė;
• Nekilnojamojo turto priežiūros paslaugų tiekėjų sąskaitų tvirtinimas, sąnaudų paskirstymas bei kontrolė;
• Nuomos sutarčių rengimas, administravimas bei įregistravimas/išregistravimas Nekilnojamo turto
sandorių registre;
• Naujų sklypų paieška, pirkimas, dokumentų derinimas su valstybinėmis ir kitomis institucijomis;
• Kasdienio tiekimo organizavimas ir vykdymas (pirkimų inicijavimas – remontui, autoūkiui reikalingų
priemonių ir paslaugų bei įvairių prekių įsigijimui).
Reikalavimai:
• Universitetinis/koleginis išsilavinimas;
• Ne mažesnė nei 2 metų turto valdymo didelėje bendrovėje patirtis;
• Gebėjimas darbe taikyti šiuolaikines informacines technologijas, inovatyvumas;
• Puikūs MS Office darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Vairuotojo pažymėjimas.
Kandidatui siūlome:
• Įgysi naujų kompetencijų dirbant su tikrais savo srities ekspertais;
• Įgyvendinsi unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus, dirbdamas vienoje didžiausių
energetikos įmonių grupių – EPSO-G;
• Dirbsi įdomų, dinamišką ir atsakingą, bendravimo ir bendradarbiavimo su žmonėmis kupiną darbą;
• Investuosime į Tavo profesinį tobulėjimą – turėsi galimybę dalyvauti vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7), nes darbuotojo sauga ir sveikata – mums prioritetas Nr. 1;
• Galimybę dalį darbo laiko dirbti iš namų;
• Pakviesime Tave dalyvauti Bendrovės renginiuose, kartu kurti kūrybišką ir inovatyvią darbo aplinką!
Informacija apie darbo užmokestį:
• Pastovi atlygio dalis 1530–1910 EUR BRUTO ir metinė kintamoji atlygio dalis iki 20 % (atsižvelgiant į pasiektus
rezultatus). Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo turimą patirtį,
kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
• Darbo laikas – visa darbo diena.
• Darbo vieta – Kaunas.
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi personalo atrankos tikslais. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą galite
paskaityti: https://tetas.lt/apie-mus#1573039351553-a603dd05-3aaf

