
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Jums patikėsime 
• bendrovės metinio ir ilgalaikio rizikų vertinimu paremto vidaus audito plano regimą, atnaujinimą ir 

vykdymą;  

• bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, atitikčių, veiklos procesų, rodiklių, turto ir finansinių 
išteklių panaudojimo vertinimą; 

• vidaus audito metodikos tobulinimą, vidaus audito kokybės užtikrinimo programos įgyvendinimą; 

• rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos pokyčių, paremtų objektyviu ir pagrįstu vertinimu, inicijavimą, 
atsižvelgiant į bendrovės strateginius tikslus; 

• aktyvią lyderystės rolę bendrovėje (išlaikant nepriklausomumo reikalavimus); 

• vadovybės konsultavimą vidaus kontrolės, rizikų valdymo ir veiklos efektyvumo didinimo klausimais; 

• vidaus audito skyriaus darbo organizavimą bei numatytų tikslų įgyvendinimo užtikrinimą, komandos 
motyvavimą ir kompetencijų tobulinimą. 
 

Mes tikimės, kad Jūs 
• turite sėkmingą darbo patirtį vidaus ar išorės audito srityje – ne mažiau 5 metai; 

• turite sėkmingos vadovavimo patirties – ne mažiau kaip 3 metai; 

• turite vadovavimo ES projektų auditavimui patirties – privalumas; 

• išmanote audito metodikas, standartus, susijusius įstatymus bei taikote juos praktikoje; 

• turite auditoriaus kvalifikaciją (IIA, LR VAA, LR LAR); 

• turite puikius lietuvių, anglų kalbų įgūdžius – raštu ir žodžiu; 

• turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

• mąstote strategiškai bei gebate dirbti dinamiškoje aplinkoje. 
 
 

Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Vidaus audito skyriaus vadovą (-ę)  

 
 

 

Mes siūlome 
• atsakingą ir svarbią vadovo poziciją didžiausioje Lietuvoje 

vandentvarkos bendrovėje; 

• galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos 
efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės; 

• profesinio tobulėjimo galimybes; 

• papildomą metinę atlygio dalį, priklausančią nuo darbuotojo 
veiklos rezultatų; 

• darbo užmokestį neatskaičius mokesčių nuo 3333 iki 4995 
Eur 

 
Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV) 

su pareigybės nuoroda „Vidaus audito vadovas“ 
prašome siųsti el. paštu ilona.bolsaitiene@vv.lt iki 2021 m. gruodžio mėn. 9 d. 

 

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.  

 


