
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Jums patikėsime 
• rengti nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų ir avarijų darbe prevencijos priemonių planus, koordinuoti ir 

kontroliuoti jų įgyvendinimą; 

• rengti privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos vidinius norminius 
dokumentus ir ataskaitas, teikti pasiūlymus; 

• koordinuoti profesinės rizikos vertinimą; 

• vykdyti veiklos ir blaivumo prevenciją bendrovėje;  

• kontroliuoti nelaimingų atsitikimų, incidentų tyrimo vykdymą ir prevencijos priemonių rengimą; 

• mokyti darbuotojus ir atestuoti bei teikti metodinę pagalbą sudarant mokymo programas; 

• rengti viešųjų pirkimų dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos prekių ar paslaugų pirkimui; 

• konsultuoti vadovus ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos klausimais. 
 

Mes tikimės, kad Jūs 
• turite ne mažiau nei 3 metų darbo patirties darbuotojų saugos ir sveikatos srityje (darbo patirtis inžinerinėje 

įmonėje – privalumas);  

• išmanote ir taikote Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą;  

• puikiai dirbate MS Office programų paketu;  

• mąstote analitiškai, esate iniciatyvus, gebate dirbti savarankiškai bei komandoje; 

• gebate sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;  

• puikiai mokate lietuvių ir rusų kalbas, anglų kalbos žinios – privalumas;  

• turite darbų saugos specialisto pažymėjimą; 

• turite priešgaisrinės saugos pažymėjimą (civilinės saugos pažymėjimas – privalumas); 

• turite pedagoginių-psichologinių žinių kurso pažymėjimą (privalumas); 

• turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (techninis, inžinerinis – privalumas); 

• turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija). 

 
Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Darbų saugos specialistą (-ę)  
Darbų saugos skyriuje 

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

 

 

 

Mes siūlome 
• atsakingą poziciją vienoje didžiausių Lietuvoje 

bendrovių; 

• dinamišką aplinką, galimybę kurti ir diegti aukštus 
standartus; 

• augimo galimybes; 

• galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės efektyvumo. 

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV) su 
pareigybės nuoroda „Darbų saugos specialistas“ prašome siųsti el. paštu cv@vv.lt 

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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