„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

Naujai kuriamame Viešųjų pirkimų skyriuje šiuo metu ieškome

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO (-ĖS)
JEIGU JŪS:








turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis),
turite bent vienerius metus kuo įvairesnio darbo viešųjų pirkimų srityje patirties perkančiojoje organizacijoje (būtina
patirtis tiesiogiai vykdant supaprastintų ir tarptautinių konkursų procedūras),
išmanote viešųjų pirkimų vykdymo reikalavimus ir nuolat domitės naujausia praktika,
puikiai kalbate, rašote ir rengiate dokumentus lietuviškai, naudojatės kompiuteriu darbui („Microsoft Office“
programos, dokumentų valdymo sistemos ir kt.),
mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu,
esate profesionalus, savarankiškas, organizuotas, sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, darbe rūpinatės tvarka ir
kokybe, pasižymite analitiniu mąstymu,

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






rengsite viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir vykdysite viešųjų pirkimų procedūras,
nagrinėsite tiekėjų pasiūlymus, klausimus, prašymus, pretenzijas, rengsite atsakymų į juos projektus,
planuosite pirkimus, vesite verčių apskaitą,
teiksite konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais ir atliksite kitus su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius darbus.

MES SIŪLOME:






galimybę įgyti įdomios darbo viešame sektoriuje patirties ir tobulinti viešųjų pirkimų procesą Įmonėje,
bazinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių 1800 – 2100 Eur ir papildomas naudas pagal patvirtintas darbuotojų
skatinimo taisykles;
dalinę nuotolinio darbo galimybę, Įmonėje galiojantį motyvacinį paketą,
Karjeros galimybes įvertinus pasiektus darbo rezultatus.
Kandidatuoti galite tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą www.vtd.lt (nuoroda:
http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2)
iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. Darbas pagal darbo sutartį, ne valstybės tarnyba.

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.

