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

DARBUI KAUNE TRANSPORTO SKYRIUJE ŠIUO METU IEŠKOME:
TRANSPORTO SPECIALISTO (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• transporto skyriaus ataskaitų rengimas (vidinės/išorinės pajamos, kuro nuokrypiai, apkrautumas);
• ataskaitų talpinimas dokumentų valdymo sistemoje;
• skyriaus vidinių ir išorės įkainių skaičiavimas;
• skyriaus įsakymų, instrukcijų rengimas ir koregavimas;
• skyriaus išlaidų stebėsena ir kontrolė;
• naujų sutarčių su paslaugų tiekėjais derinimas, sutarčių terminų ir verčių kontrolė;
• darbas su elektronine transporto valdymo sistema.
Reikalavimai:
• aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (transporto ar logistikos srityje būtų privalumas);
• bendros žinios apie transporto priemones ir mechanizmus;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office paketas);
• savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas ir pozityvumas.
Kandidatui siūlome:
• įgyvendinti unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus, dirbdamas vienoje didžiausių
energetikos įmonių grupių – EPSO-G;
• įgyti naujų kompetencijų dirbant su tikrais savo srities ekspertais;
• įdomų, dinamišką ir atsakingą, bendravimo ir bendradarbiavimo su žmonėmis kupiną darbą;
• investicijas į profesinį tobulėjimą – 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;
• kūrybišką ir inovatyvią darbo aplinką!
Informacija apie darbo užmokestį:
• pastovioji atlygio dalis nuo 1600-2100 EUR (neatskaičius mokesčių).
•

•
•
•

taip pat numatoma kintama atlygio dalis ir/ar priedai, atsižvelgiant į 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.
sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis.
darbo vieta – Kaunas.

Kviečiame dalyvauti atrankoje ir siųsti CV su nuoroda „Transporto specialistas (-ė)“ el. paštu cv@tetas.lt
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

