SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kuri aktyviai įsitraukdama į
Vilniaus miesto strategijos 2010–2020 metams įgyvendinimą prisideda prie patogios susisiekimo
sistemos formavimo ir organizuoja darnaus judumo plano įgyvendinimą.
Įmonės buveinė Žolyno g. 15, Vilnius, kodas 124644360.
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys, todėl laukia visų kvalifikuotų
kandidatų nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, tapatybės, neįgalumo ar įsitikinimų.

Personalo ir teisės skyriuje šiuo metu ieškome

TEISININKO (-ĖS)

JEIGU JŪS:









turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės magistro kvalifikacinį laipsnį),
turite ne mažiau kaip 1 metus teisininko darbo patirties,
išmanote ir gebate taikyti su įmonės veikla susijusius teisės aktus ir teismų praktiką (privalumas - viešųjų pirkimų
išmanymas),
puikiai mokate lietuvių kalbą ir išmanote dokumentų rengimo taisykles,
turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (tekstų redagavimo programos, dokumentų valdymo sistemos ir kt.),
mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu,
esate profesionalus, savarankiškas, organizuotas, orientuojatės į rezultatus, pasižymite analitiniu ir konceptualiu
mąstymu, sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu,

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







analizuosite Įmonės veiklos teisinį pagrįstumą, spręsite teisines problemas ir teiksite teisines išvadas bei konsultacijas,
rengsite procesinius dokumentus, teisės aktų, sutarčių projektus,
nuolat stebėsite ir informuosite apie su Įmonės veikla susijusių teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus,
dalyvausite įgyvendinant korupcijos prevencijos, lygių galimybių politikas,
atstovausite Įmonei teismuose ir kitose institucijose bei vykdysite kitas kompetencijai priskirtas funkcijas.

MES SIŪLOME:





galimybę įgyti įdomios darbo viešajame sektoriuje patirties,
bazinį darbo užmokestį, kurio intervalas šiai pozicijai yra 1500-1900 Eur neatskaičius mokesčių. Darbo užmokestis
nustatomas atsižvelgiant į kandidato kompetenciją ir darbo patirtį,
dalinę nuotolinio darbo galimybę, lankstų darbo pradžios laiką, Įmonėje taikomą motyvacinį paketą.
Kandidatuoti galite tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą www.vtd.lt (nuoroda:
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.

