
 
 

 

 

 

 

 

                                                                               

 
 
 
 
 
Jums patikėsime 

 bendrovės žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos kūrimą ir įgyvendinimą; 

 bendrovės personalo valdymo standartų diegimą; 

 darbuotojų saugos ir sveikatos privalomų teisės aktų laikymosi bendrovėje kontrolę; 

 nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijos, darbuotojų saugos gerinimo organizavimą; 

 bendrovės dokumentų valdymo ir biuro veiklos organizavimą; 

 teisingos raštvedybos ir dokumentų archyvavimo užtikrinimą; 

 padaliniui priskirto biudžeto planavimą ir efektyvų panaudojimą; 

 darbuotojų konsultavimą personalo valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, 
dokumentų valdymo ir archyvavimo klausimais; 

 skyriaus KPI nustatymą, ryšių su kitais skyriais kūrimą ir valdymą;  

 efektyvų pavaldžių skyrių darbo organizavimą. 

Mes tikimės, kad Jūs  

 turite vadovavimo patirties personalo valdymo srityje – ne mažiau kaip 5 metai ir darbų saugos srityje – 
ne mažiau kaip 1 metai; 

 turite patirties biuro administravimo srityje (privalumas); 

 puikiai išmanote LR darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, dokumentų valdymo ir archyvavimo 
teisės aktus; 

 orientuojatės į rezultatą ir iniciatyvą, turite konstruktyvaus konfliktų valdymo patirties; 

 turite projektų valdymo patirtis; 

 turite puikius darbo kompiuteriu įgūdžius – MS Office programų paketas; 

 turite aukštąjį išsilavinimą (privalumas – socialinių mokslų ar vadybos srityje); 

 turite viešųjų pirkimų organizavimo patirties - privalumas; 

 turite puikias lietuvių ir anglų kalbų žinias; 

 turite vairuotojo pažymėjimą. 

 
Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Direktorių (-ę)  
Organizacijos vystymo departamente 

 

Mes siūlome 
 atsakingą ir svarbią poziciją vienoje didžiausių Lietuvoje 

bendrovių; 

 galimybę kurti ir diegti aukštus standartus; 

 galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės efektyvumo. 

 

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV)  
su pareigybės nuoroda „OVD direktorius“  

prašome siųsti el. paštu cv@vv.lt. 

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus. 
Konfidencialumą garantuojame. 

 Informuojame, kad bendrovė  visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais. Bendrovė taip pat 

gali peržiūrėti jūsų informaciją, patalpintą socialiniame tinkle „LinkedIn“. Išsamesnė informacija pateikiama kandidatuojantiems asmenims.  
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