
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Jums patikėsime 
 civilinės saugos vidaus norminių dokumentų rengimą, atnaujimą bei įgyvendinimo kontrolę; 

 bendrovės ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą bei atnaujinimą; 

 prevencinių priemonių ir gelbėjimo darbų planų sudarymą potencialiai galimoms avarijoms; 

 pratybų ir priešavarinių treniruočių planų ruošimą bei pratybų organizavimą bendrovės objektuose ir 
eksploatuojamuose įrenginiuose; 

 civilinės saugos būklės bendrovėje gerinimo priemonių planų sudarymą bei kontrolę; 

 techninių specifikacijų darbų, paslaugų, įrangos ir medžiagų pirkimams ruošimą; 

 statybos darbų ir medžiagų, įrangos kokybės atitikimo sutartims užtikrinimą; 

 rangovų atliekamų darbų priežiūrą. 

 
Mes tikimės, kad Jūs turite 

 turite aukštąjį techninį – inžinerinį išsilavinimą; 

 turite darbo patirties infrastruktūros ar inžinerinio sektoriaus įmonėje – ne mažiau kaip 3 metai (darbo 
patirtis civilinės saugos srityje – privalumas); 

 išmanote Lietuvos respublikos teisės aktus, reglamentuojančius civilinę saugą; 

 gebate sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 

 turite puikius darbo kompiuteriu (Microsoft Office paketas) įgūdžius; 

 išmanote projektinę – sąmatinę dokumentaciją ir techninius reikalavimus; 

 turite galiojantį ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (statinių grupės: inžineriniai tinklai: 
vandentiekis ir nuotekų šalinimas) arba ypatingo statinio specialiųjų darbų technininės priežiūros vadovo 
(statinių grupės: visi statiniai, darbo sritis: vandentiekis ir nuotekų šalinimas) atestatą; 

 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės 
saugos mokymo centro Civilinės saugos mokymo kursų baigimo pažymėjimas – privalumas. 

Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Vyresnįjį (-iąją) inžinierių (-ę )  
Dispečerinio valdymo departamente 

 

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. inžinierius DVD“   

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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