
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Jums patikėsime 
• Naujų paslaugų vystymą ir esamų paslaugų priežiūrą (Paslaugų krepšelio valdymą) – paslaugų suteikimo 

klientams procedūrų nustatymą, paslaugų procesų aprašymą vadovaujantis end-to-end principu (apimant 

visus susijusius proceso įgyvendinimo etapus ir dalyvius), tvirtinimą, susijusių darbuotojų apmokymą; 

• Verslo planų paslaugoms rengimą ir finansinį paslaugų vertinimą; 

• Nustatyti ir sekti operacinius paslaugų rodiklius (KPI); 

• Analizuoti rodiklius ir klientų atsiliepimus, teikti pasiūlymus optimizavimui ir vertinti rezultatą; 

• Teikti siūlymus ir koordinuoti iš verslo pusės IT sistemų vystymą, kai pakeitimai yra susiję su paslaugų 

krepšelio vystymu; 

• Ruošti technines specifikacijas ir inicijuoti viešuosius pirkimus, susijusius su vykdomomis funkcijomis; 

• Paskirtų projektų planavimą, įgyvendinimo organizavimą bei projektų biudžeto sudarymą ir efektyvų išteklių 

valdymą. 

Mes tikimės, kad Jūs 
• Turite sėkmingos patirties paslaugų/produktų/prekinių ženklų bei projektų valdymo sferose;  

• Vadovaujatės į klientus orientuotu požiūriu/mąstymu; 

• Gebate priimti sprendimus, dirbti savarankiškai ir komandoje, bei turite gerus darbo ir laiko planavimo 

įgūdžius; 

• Mąstote analitiškai, esate kūrybiškas, orientuotas į tikslą, atsakingumą bei iniciatyvumą, gebate ieškoti 

nestandartinių sprendimų; 

• Sugebate valdyti permainas, sudėtingas situacijas, turite stiprius dalykinio bendravimo įgūdžius; 

• Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (rinkodaros, verslo vadybos, procesų valdymo srityje būtų 

privalumas). 

 

 

Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Projektų vadovą (-ę)  
Komercinių paslaugų ir pardavimų skyriuje 

 

Mes siūlome 
• darbo užmokestį nuo 2000 Eur (neatskaičius mokesčių); 

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

• papildomas apmokamas atostogų dienas (mokymosi 
atostogoms, santuokos sudarymui, 2 dienas per metus 
asmeniniams poreikiams ir kitais atvejais); 

• vienkartines išmokas (gimus vaikui, vaikų ir neįgaliųjų 
išlaikymui ir kitais atvejais). 

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo 
aprašymą (CV) su pareigybės nuoroda „Projektų vadovas KPPS” 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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