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

DARBUI KAUNE PROJEKTAVIMO SKYRIUJE ŠIUO METU IEŠKOME:
PROJEKTO DALIES (ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROS LINIJOS) VADOVO (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• techninių ir darbo projektų elektros energetikos objektams nuo 10 kV iki 400 kV elektrotechnikos dalies
rengimas;
• projektinių pasiūlymų rengimas;
• projekto dalies sprendinių derinimas su užsakovais ir ekspertais;
• parengtų projektų vykdymo priežiūra.
Reikalavimai:
• aukštasis elektros inžinerijos išsilavinimas, atitinkantis darbo sritį;
• analogiško darbo patirtis LITGRID AB projektuose ir projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas
ypatingiesiems statiniams;
• darbo patirtis su programine įranga – AutoCAD, MS Office;
• anglų ir rusų kalbų mokėjimas (techninės žinios);
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• analitinis mąstymas, atidumas ir kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje, organizuotumas bei
atsakingumas.
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 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;
• galimybę dalį darbo laiko dirbti iš namų;
• Bendrovės organizuojamus renginius.
Informacija apie darbo užmokestį:
• pastovioji atlygio dalis nuo 3000–3500 EUR BRUTO. Taip pat numatoma kintama atlygio dalis ir/ar
priedai, atsižvelgiant į skyriaus darbo rezultatus bei nustatytus rodiklius, kurie yra nustatomi darbo
sutartyje ir/ar kitame darbdavio vidaus dokumente. Konkretus darbo užmokestis sutariamas su
kandidatu atsižvelgiant į turimą patirtį ir kvalifikaciją.
• darbo laikas – visa darbo diena.
• darbo vieta – Kaunas (centrinis biuras).

Kviečiame dalyvauti atrankoje ir siųsti CV su nuoroda „PDV (-a) (elektrotechnika – elektros linijos dalis)“ el. paštu karjera@epsog.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

