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.

Tvaraus susisiekimo skyriuje šiuo metu ieškome PROJEKTŲ

VADOVO (-ĖS)

JEIGU JŪS:








turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei ne mažiau kaip 1 metus projektų valdymo patirties,
išmanote projektų, rizikų, kokybės bei paslaugų teikimo valdymo principus ir gebate juos taikyti praktiškai (projektų
valdymo mokymų sertifikatas (PMP) – privalumas),
domitės naujovėmis urbanistikos, miesto ir jo susisiekimo planavimo ir plėtros, tvaraus judumo srityse, gebate jas
pritaikyti praktiškai,
puikiai mokate lietuvių kalbą bei anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu,
turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (tekstų redagavimo programos, dokumentų valdymo sistemos ir kt.),
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:






Prisidėsite prie Vilniaus miesto darnaus judumo plano įgyvendinimo, siekiant pagerinti keliavimo kokybę užtikrinant
balansą tarp skirtingų keliavimo būdų, mažinti oro ir triukšmo taršą, gerinti gyvenamąją aplinką ir kurti patogesnį,
švaresnį ir saugesnį miestą,
koordinuosite su darniu judumu susijusių projektų detalų planavimą, įgyvendinimą, komunikaciją ir rizikų valdymą,
prižiūrėsite kitus projektų vykdymo procesus,
bendradarbiausite su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis Savivaldybei pavaldžiomis
įmonėmis, paslaugų tiekėjais ir išorės institucijomis projektų įgyvendinimui,
prisidėsite rengiant ir įgyvendinant su skyriaus veikla susijusių projektų viešinimą (komunikaciją).

MES SIŪLOME:





galimybę įgyti įdomios darbo viešajame sektoriuje patirties,
bazinį darbo užmokestį, kurio intervalas šiai pozicijai yra 1800-2400 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.
Prašome siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu personalas@vilniustransport.lt
iki 2019 m. rugsėjo 21 d. Laiško temoje nurodykite “Projektų vadovas (-ė)”.

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Atranka bus pradėta nedelsiant ir gali būti baigta anksčiau, radus tinkamą kandidatą.
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 bus saugomi iki atrankos pabaigos. Jeigu neišreikšite
savo atskiro sutikimo dėl tolimesnio jūsų duomenų saugojimo kitoms laisvoms pozicijoms ateityje, jie bus neatkuriamai ištrinti.

