
 

Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Techninį prižiūrėtoją 
Techninės priežiūros skyriuje  

 
Darbo pobūdis: 
 

 tikrinti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą; 

 kontroliuoti, kad laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

 užtikrinti statybos darbų ir medžiagų, įrangos kokybės atitikimą sutartims ir projektams; 

 kontroliuoti statybos darbų technologinį nuoseklumą; 

 užtikrinti faktinių statybos darbų kiekių aktų išrašymą ir kontrolę, organizuoti kiekių 
nustatymą; 

 tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus, statinio konstrukcijas; 

 dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines 
sistemas, įrenginius, konstrukcijas; 

 klientų inžinierinių tinklų specialioji techninė priežiūra ir priėmimas (nauji vartotojai); 

 ruošti sąmatas planavimui ir ekonominiams skaičiavimams; 

 rengti reikalingus dokumentus statybai užbaigti, dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu 
naudoti; 

 dalyvauti objektų audito patikrose, ruošiant techninius reikalavimus medžiagoms; 

 atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) ir specialiosios (specialiųjų statybos darbų) 
statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas; 

 atlikti Fidic inžinieriaus pareigas pagal poreikį; 

 atlikti statybos darbų žurnalų kontroliuojančių asmenų pastabų kontrolė; 

 atstovauti bendrovę kitose organizacijose savo kompetencijos ribose; 

 užtikrinti bendrovės įsipareigojimų vykdymą pagal sudarytas sutartis ir teisės aktus. 
 

Reikalavimai: 
 

 aukštasis inžinerinis – statybinis išsilavinimas; 

 galiojantys ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiųjų darbų 
techninės priežiūros vadovo atestatai; 

 analogiško darbo patirtis – ne mažiau kaip 3 metai; 

 LR statybos įstatymo, LR aplinkos ministro įsakymų (STR, FIDIC) sudarytų procedūrų, kitų 
norminių teisės aktų  reglamentuojančių statybos procesą žinojimas ir praktinis taikymas; 

 išmanyti projektinę-sąmatinę dokumentaciją ir techninius reikalavimus; 

 iniciatyvumas, pareigingumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje; 

 sugebėjimas konstruktyviai bendrauti ir spręsti problemas; 

 užsienio kalbos mokėjimas – privalumas; 

 geri darbo kompiuteriu įgūdžiai. 

 vairuotojo pažymėjimas (B kategorija). 
 
 



Mes jums siūlome: 
 

 atsakingą poziciją vienoje didžiausių Lietuvoje bendrovių; 

 galimybę kurti ir diegti aukštus standartus; 

 galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo;  

 karjeros ir savirealizacijos galimybes, augimo galimybes pagal pasiektus rezultatus. 
 
Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV) su pareigybės 
nuoroda „Techninės priežiūros skyriaus Techninis prižiūrėtojas“ ir motyvacinį laišką prašome iki 
2017.05.31 siųsti el. paštu cv@vv.lt .  
Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus. Konfidencialumą 
garantuojame. 
 


