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

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS KOMANDAI RYTŲ LIETUVOJE IEŠKOME:
PROJEKTO DALIES VADOVO (-ĖS) (EKONOMINĖ DALIS)
Kokios užduotys laukia:
• projekto planavimas, koordinavimas, stebėsena ir vertinimas projekto įgyvendinimo metu;
• atliktų darbų pridavimas Užsakovui;
• komunikavimas apie projekto vykdymo eigą;
• kitų su projekto įgyvendinimu susijusių darbų atlikimas.
• ruošti periodines duomenų ataskaitas vadovams ir komandoms bei pateikti jas įvairiais pjūviais;
• užtikrinti, kad veiklos darbuotojai turėtų prieigą prie išsamių ir tikslių duomenų sprendimų priėmimui;
• tobulinti planavimui, raportavimui, informaciniam aprūpinimui naudojamą analitinių įrankių
funkcionalumą;
• audituoti bei užtikrinti verslo duomenų tikslumą ir teisingumą sistemose bei duomenų bazėse;
• nuolat tvarkyti duomenis – identifikuojant ir taisant bet kokius duomenų kokybės neatitikimus;
• bendradarbiauti su Bendrovės padaliniais siekiant išspręsti duomenų teisingumo ar kokybės klausimus.
Kokios patirties ir kompetencijos tikimės?
• finansų, ekonomikos, statistikos, matematikos, tiksliųjų mokslų ar panašios srities išsilavinimas;
• ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis dirbant su duomenų apdorojimu, analize;
• labai geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu (MS Office, MS Project, patirtis dirbant PowerBI įrankiu);
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas, rengti
išvadas;
• gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis
darbo funkcijomis, spręsti kilusias problemas bei dirbti komandoje;
• geros anglų kalbos žinios.
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 3000-3300 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 ir sutarties forma – visa darbo diena, neterminuota darbo sutartis.
darbo vieta – visoje Lietuvoje.
kandidatas gali būti iš bet kurio rytų Lietuvos miesto, Kaunas (pagrindinis biuras).

Kviečiame dalyvauti atrankoje ir siųsti CV su nuoroda „PDV (-ė) (ekonominė dalis)“ 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

