„Susisiekimo paslaugos“ yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kuri aktyviai įsitraukdama į Vilniaus
miesto strategijos 2010–2020 metams įgyvendinimą, prisideda prie patogios susisiekimo sistemos
formavimo, viešojo transporto tinklo plėtros bei tikslingo ir efektyvaus eismo gatvėse valdymo.
Įmonės buveinė Žolyno g. 15, Vilnius, kodas 124644360

Šiuo metu ieškome komunikabilaus, atsakingo, sąžiningo, organizuoto, greito ir kruopščiai užduotis
atliekančio

APTARNAVIMO VADYBININKO (-ĖS)
JEIGU JŪS:









turite aukštąjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą,
turite ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbų organizavimo ar aptarnavimo srityje,
gebate savarankiškai planuoti ir atlikti pavestus darbus, gerai jaučiatės dinamiškoje aplinkoje,
puikiai mokate lietuvių kalbą ir bent vieną iš užsienio kalbų - anglų ar rusų, ne žemesniu nei B2 lygiu,
turite geras kompiuterinio raštingumo žinias (Microsoft Office programos),
turite teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę,
turite patirties vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus (privalumas),

kviečiame prisijungti prie didelio ir draugiško SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kolektyvo
TAPĘS MŪSŲ KOMANDOS NARIU JŪS :







rūpinsitės Įmonės darbuotojų aprūpinimu organizacine-technine įranga, inventoriumi ir kitomis prekėmis, kad būtų
užtikrinamos reikiamos darbo sąlygos,
reguliariai kontroliuosite ir vertinsite Įmonės padaliniuose tiekėjų teikiamų paslaugų kokybę, teiksite apibendrintas ataskaitas
vadovui,
organizuosite gedimų ar avarijų likvidavimo darbus, kontroliuosite atliktų darbų kokybę,
vykdysite smulkius, ypatingos kompetencijos ar kvalifikacijos nereikalaujančius planinius ir neplaninius darbus,
vykdysite kitus vadovo pavestus darbus.

MES SIŪLOME:





įdomią ir vertingą darbo patirtį viešajame sektoriuje,
galimybę tobulėti,

dalinę nuotolinio darbo galimybę ir kitas papildomas motyvavimo priemones pagal įmonėje galiojančią tvarką (įvairūs
renginiai, mokymai, papildoma poilsio diena ir pan.).

Kandidatuoti galite tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą www.vtd.lt
iki 2019 m. vasario 22 d. Darbas pagal darbo sutartį, ne valstybės tarnyba. Bendrųjų gebėjimų testas nereikalingas.
Šis skelbimas yra informacinio pobūdžio. Tikslūs reikalavimai, darbo pobūdis ir kita privaloma konkurso informacija nurodyti Valstybės tarnybos
valdymo informacinėje sistemoje.
Informuojame, kad jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi, siekiant atrinkti tinkamą kandidatą į siūlomą laisvą poziciją . Jūsų pateikti duomenys
bus tvarkomi vidinių procedūrų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka ir vadovaujantis Valstybės tarnybos valdymo
informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais.

