
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Jums patikėsime 
• operatyvų vadovavimą bendrovės vandens išgavimo, tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų darbui; 

• operatyvią technologinių procesų kontrolę bei valdymą; 

• sutrikimų, gedimų ir avarijų likvidavimo darbų organizavimą, siekiant poveikio klientams ir aplinkai 
minimizavimo; 

• komunikavimo su kitomis institucijomis koordinavimą, atliekant avarijų likvidavimo darbus;  

• savalaikį bendrovės vadovų ir kitų atsakingų darbuotojų informavimą apie kritines avarijas, reikalaujančias 
neeilinių sprendimų; 

• tiesioginį efektyvų vadovavimą pamainoje dirbančioms avarinėms brigadoms bei dispečeriui, darbo 
organizavimą bei kontrolę;  

• vandens nuostolių savalaikį nustatymą ir likvidavimo organizavimą; 

• dalyvavimą avarijų ir sutrikimų tyrime; 

• avarijas imituojančių situacijų  modeliavimą ir pratybų vykdymą. 
 
 

Mes tikimės, kad Jūs 
• turite sėkmingos inžinierinio darbo patirties vandentvarkos srityje – ne mažiau kaip 3 metai; 

• turite aukštąjį  techninį išsilavinimą (vandentvarkos specializacija – privalumas); 

• esate iniciatyvus (-i), atsakingas (-a), pasižymite greita orientacija bei analitiniu mąstymu, gebate priimti 
ryžtingus sprendimus ir spręsti problemas 

• išmanote pagrindines bendrovės vandens išgavimo, tiekimo ir nuotekų šalinimo schemas; 

• išmanote technologiniame procese naudojamų įrenginių specifiką; 

• išmanote teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą; 

• turite puikius komunikavimo ir užduočių delegavimo bei konfliktinių situacijų valdymo įgūdžius; 

• turite geras lietuvių kalbos žinias (žodžiu ir raštu) (gebėjimas bendrauti rusų ir anglų kalbomis – privalumas); 

• turite puikus darbo kompiuteriu įgūdžius – SCADA, GIS, MS Office programų paketas; 

• turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija). 

Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Vyresnįjį (-iąją) dispečerį (-ę )  
Operatyvinio valdymo skyriuje 

 

Mes siūlome 
• atsakingą poziciją vienoje didžiausių Lietuvoje 

bendrovių; 

• galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės efektyvumo. 
 

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV)  
su pareigybės nuoroda „Vyr. dispečeris“   

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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