Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti

Techninį prižiūrėtoją
Naujų klientų prijungimo skyriuje
Jums patikėsime
•
•
•
•
•
•
•

tikrinti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą;
kontroliuoti, kad laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;
užtikrinti statybos darbų ir medžiagų, įrangos kokybės atitikimą sutartims ir projektams;
dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius,
konstrukcijas;
klientų inžinierinių tinklų specialiąją techninę priežiūrą ir priėmimą (nauji vartotojai);
aktyvų dalyvavimą ruošiant techninius reikalavimus medžiagoms;
atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) ir specialiosios (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos
techninės priežiūros vadovo funkcijas.

Mes tikimės, kad Jūs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

turite aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą (statybos ar vandentvarkos);
turite galiojančius ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiųjų darbų techninės
priežiūros vadovo atestatus;
turite panašaus darbo patirties – ne mažiau kaip 3 metai;
žinote LR statybos įstatymo, LR aplinkos ministro įsakymų (STR, FIDIC) sudarytų procedūrų, kitų norminių
teisės aktų reglamentuojančių statybos procesą ir gebate taikyti praktiškai;
išmanote projektinę - sąmatinę dokumentaciją ir techninius reikalavimus;
esate iniciatyvus (-i), pareigingas (-a), gebate dirbti komandoje;
sugebate konstruktyviai bendrauti ir spręsti problemas;
turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
vertinate bendradarbiavimą, profesionalumą bei atsakomybę.

Mes siūlome
•
•
•
•
•

•

darbo užmokestį nuo 1605 iki 2404 Eur (neatskaičius
mokesčių);
papildomą metinę atlygio dalį, priklausančią nuo
darbuotojo veiklos rezultatų;
papildomas apmokamas atostogų dienas;
sveikatos draudimą;
prasmingą darbą savo miestui: gyvybiškai svarbias
paslaugas teikiame daugiau nei ketvirčiui milijono
vartotojų;
gilias įmonės tradicijas: vasaros šventes, baidarių žygius,
dalyvavimą sporto renginiuose.
Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV) su
pareigybės nuoroda „Techninis prižiūrėtojas“ 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.

