ESAME DIDELĖ, PROFESIONALI, AUKŠČIAUSIO LYGIO
ELEKTROS ENERGETIKOS TINKLŲ IR PASTOČIŲ EKSPLOATAVIMO,
REMONTO, MONTAVIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGASTEIKIANTI BENDROVĖ

DARBUI LABORATORIJOJE VILNIUJE ŠIUO METU IEŠKOME:
INŽINIERIAUS (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• kabelių gedimo vietos nustatymai;
• kabelių izoliacijos bandymai su žemo dažnio įranga (VLF);
• rekonstruojamų SP, TP įrenginių bandymai paaukštinta įtampa;
• 0,4–330 kV elektros įrenginių bandymai, matavimai objektuose;
• darbas veikiančiuose elektros įrenginiuose;
• techninės dokumentacijos tvarkymas;
• darbas objektuose lauko sąlygomis;
• esant poreikiui – avarinių sutrikimų šalinimas.
Reikalavimai:
• aukštasis arba aukštesnysis elektrotechninis išsilavinimas;
• bent 1 metų darbo patirtis energetikos veiklą vykdančioje įmonėje;
• privalomas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office paketas);
• gebėjimas skaityti el. schemas;
• darbų saugos instrukcijų žinojimas;
• asmeninės savybės: atsakingumas, kruopštumas ir pareigingumas.
Privalumais laikysime:
• AK arba VK apsaugos nuo elektros kategorija;
• operatyvinio remonto personalo teisės;
• bandymai paaukštinta įtampa 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 mokymuose;
• draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7), nes darbuotojo sauga ir sveikata – mums prioritetas Nr. 1;
• dalyvausi Bendrovės renginiuose, kartu kursi kūrybišką ir inovatyvią darbo aplinką!
Informacija apie darbo užmokestį:
• pastovioji atlygio dalis nuo 1800–2100 EUR (neatskaičius mokesčių).
• taip pat numatoma kintama atlygio dalis 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, kompetenciją bei atitikimą
kitiems pareigybės reikalavimams.
• darbo laikas – visa darbo diena.
• darbo vieta – Vilnius.

Kviečiame dalyvauti atrankoje ir siųsti CV su nuoroda „Laboratorijos inžinierius Vilniuje“ el. paštu cv@tetas.lt
Konfidencialumą garantuojame!
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

