
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Jums patikėsime 
• detaliųjų ir techninių projektų derinimą bendrovėje; 

• oficialių raštų, užklausimų, prašymų (Valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų) nagrinėjimą ir 
atsakymų rengimą; 

• bendravimą su interesantais, išsamiai ir tiksliai atsakant į techninius klausimus; 

• bendrovės atstovavimą skaitmeninėse projektų derinimo sistemose „Infostatyba“ (techninių projektų 
derinimas) ir „TPDRIS“ (teritorijų planavimo detaliųjų planų derinimas); 

• sutarčių dėl tinklų statybos, rekonstrukcijos, servituto, darbų tinklo apsaugos zonose sudarymą. 

 
Mes tikimės, kad Jūs  

• turite aukštąjį inžinerinį išsilavinimą; 

• turite ne mažesnę kaip 1 metų sėkmingo darbo patirtį inžinerinės infrastruktūros srityje;  

• išmanote vandentvarkos ūkį reglamentuojančius teisės aktus;  

• turite suteiktą teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies 
vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statinių grupės: vandentiekio ir nuotekų tinklai) - privalumas; 

• turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (AutoCAD, MS Office, ESRI Arc GIS, Saperion); 

• išmanote ir gebate taikyti praktiškai raštvedybos taisykles; 

• išmanote techninius inžinierinio darbo specifikos reikalavimus; 

• turite puikias lietuvių kalbos žinias (anglų kalbos žinios – privalumas); 

• vertinate bendradarbiavimą, profesionalumą bei atsakomybę. 
 

 

 

Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Projektų derinimo inžinierių (-ę )  
Naujų klientų prijungimo skyriuje 

 

Mes siūlome 
• darbo užmokestį nuo 1800 Eur (neatskaičius mokesčių); 

• papildomą metinę atlygio dalį, priklausančią nuo darbuotojo veiklos 

rezultatų; 

• sveikatos draudimą; 

• papildomas apmokamas atostogų dienas (mokymosi atostogoms, 

santuokos sudarymui ir kitais atvejais); 

• vienkartines išmokas (gimus vaikui, vaikų ir neįgaliųjų išlaikymui ir 

kitais atvejais); 

• darbą draugiškame kolektyve, kuriame augsite ir tobulėsite kartu su 

bendrove.  

. 

 

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV) 
su pareigybės nuoroda „Projektų derinimo inžinierius“ 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.  

 


