Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti

Vyr. projektų vadovą (-ę) Strateginių
projektų ir investicijų valdymo skyriuje
Jums patikėsime

Mes tikimės, kad Jūs

•

Rengti / koordinuoti įmonės veiklos ir plėtros
planą bei vykdyti jo stebėseną;

•

turite ne mažiau nei 2 metų darbo patirties
projektų valdymo srityje;

•

valdyti investicijų planavimo procesą (terminus,
rodiklių nustatymą, pagrindimus, biudžetą);

•

•

administruoti ir užtikrinti sklandžias ES ir kitų
fondų / paskolų lėšų gavimo procedūras;

išmanote ir gebate taikyti teisės aktus,
reglamentuojančius
vandentvarkos
ūkį,
infrastruktūros planavimą ir ES paramos
programų įgyvendinimą;

•

pagal poreikį koordinuoti / rengti investicijų
projektus, paraiškas paramai gauti;

•

konstruktyviai mąstote, esate iniciatyvus (-i),
pareigingas (-a), greitai sprendžiate iškilusias
darbines problemas;

•

administruoti ir užtikrinti sklandų ES ir kitų
Bendrovės projektų įgyvendinimą nuo sutarties
pasirašymo iki rodiklių pasiekimo;

•

turite puikius darbo kompiuteriu įgūdžius – MS
Office programų paketas;

•

rengti, teikti, koordinuoti ataskaitų dėl projektų
įgyvendinimo
(paramos
projektų
ir
įsipareigojimų) teikimą suinteresuotoms pusėms
ir valstybės bei savivaldybių institucijoms;

•

turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

•

puikiai mokate lietuvių ir anglų kalbas,

•

vertinate profesionalumą, bendradarbiavimą ir
atsakomybę.

•

valdyti ryšius tarp susijusių / suinteresuotų
institucijų, teikti konsultacijas su projektais
susijusiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

Mes siūlome
•

prasmingą darbą savo miestui: gyvybiškai
svarbias paslaugas teikiame daugiau nei ketvirčiui
milijono vartotojų;

•

gilias įmonės tradicijas: vasaros šventes, baidarių
žygius, dalyvavimą sporto renginiuose;

•

papildomas apmokamas atostogų dienas;

•

sveikatos draudimą;

•

darbo užmokestį nuo 2050 Eur iki 3068 Eur
(neatskaičius mokesčių) ir papildomą kintamąją
metinę atlygio dalį.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus
reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV) su
pareigybės nuoroda „Vyr. projektų vadovas
SPIVS” 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.

