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

DARBUI VISOJE LIETUVOJE ŠIUO METU (g.b. KAUNAS, ALYTUS, PANEVĖŽYS) IEŠKOME:
STATINIO STATYBOS VADOVO (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• valdyti statybos darbų eigą ir užtikrinti darbų atlikimą pagal statinio, projekto reikalavimus;
• užtikrinti ir kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal nustatytus terminus;
• bendradarbiauti su subrangovais statybos darbų valdymo klausimais;
• laikytis darbų vykdymo technologijų bei kokybės užtikrinimo/ kontrolės reikalavimų;
• rengti dokumentaciją, susijusią su statybų vykdymu ir priežiūra;
• kontroliuoti medžiagų ir atliktų darbų kiekius;
• užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą statybos objekte.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas statybos srityje;
• sėkminga statinio statybos darbų vadovo patirtis – 3 metai;
• puikus bendrųjų statybos procesų ir darbų išmanymas, brėžinių skaitymas;
• galiojantis SPSC statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji
pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai);
• gebėjimas valdyti projektą laike ir biudžete;
• gebėjimas efektyviai vadovauti ir bendradarbiauti;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas);
• privalumas – panašaus darbo patirtis ESO / LITGRID tinkle.
Įmonė siūlo:
• įgyti naujų kompetencijų ir patirties dirbant su tikrais savo srities ekspertais;
• įgyvendinti unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus, dirbant vienoje didžiausių
energetikos įmonių grupių – EPSO-G;
• dirbti įdomų, dinamišką ir atsakingą, bendravimo ir bendradarbiavimo su žmonėmis kupiną darbą;
• galimybę dalyvauti vidiniuose ir išoriniuose mokymuose - investuosime į Tavo profesinį tobulėjimą;
• draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7), nes darbuotojo sauga ir sveikata – mums prioritetas Nr. 1;
• kartu kurti kūrybišką ir inovatyvią darbo aplinką dalyvaujant Bendrovės renginiuose ir šventėse!
Informacija apie darbo užmokestį:
• pastovioji atlygio dalis nuo 1500-2000 EUR (atskaičius mokesčius).
• 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.
• darbo vieta – kandidatas gali būti iš Kauno (centrinis biuras), Alytaus arba Panevėžio.
• objektai – visoje Lietuvoje.
Kviečiame dalyvauti atrankoje ir siųsti CV su nuoroda „Statinio statybos vadovas“ 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

