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.

Šiuo metu ieškome Plėtros ir inovacijų skyriaus

PLĖTROS PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS)
JEIGU JŪS:












turite bent 1 metų projektų valdymo patirtį (intelektinių transporto sistemų diegimo projektų valdymo patirtis –
privalumas),
Turite aukštąjį universitetinį techninį arba verslo vadybos išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis),
išmanote projektų, rizikų, kokybės, paslaugų teikimo valdymo principus ir gebate juos taikyti praktiškai,
gebate užtikrinti tinkamų rezultatų pateikimą dinamiškai besikeičiančiomis aplinkybėmis,
gebate suderinti veiksmus ir priimamus sprendimus su projekto suinteresuotomis šalimis nepriklausomai nuo jų
kompetencijos srities arba lygio,
atsakingai prisiimate atsakomybę tinkamai įgyvendintus tikslus ir uždavinius,
esate susipažinęs su Vilniaus strategine kryptimi „Vilnius 2IN“ ir Vilniaus miesto darnaus judumo planu,
puikiai mokate lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu,
esate komunikabilus ir lengvai bendraujate tiek žodžiu, tiek raštu,
esate susipažinęs su naujovėmis informacinių technologijų, elektroninių paslaugų, ryšių ir komunikacijų srityse,
gebėti jas pritaikyti praktiškai; esate ambicingas, iššūkius vertinate kaip galimybę augti,

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






inicijuosite plėtros ir inovacijų projektus, valdysite priskirtus projektus,
valdysite vidinę ir išorinę komunikaciją apie projektus, užtikrinsite išmoktų pamokų sklaidą,
dalyvausite projektų įgyvendinimui reikalingų viešųjų pirkimų vykdyme,
dalyvausite formuojant ir įgyvendinant įmonės strateginius tikslus, diegiant pažangias technologijas.

MES SIŪLOME:





galimybę įgyti įdomios darbo viešame sektoriuje patirties ir tobulinti plėtros projektų vykdymo procesus Įmonėje,
bazinį DU (bruto) 2000 – 2500 Eur ir papildomas naudas pagal patvirtintas darbuotojų skatinimo taisykles,
dalinę nuotolinio darbo galimybę, Įmonėje galiojantį motyvacinį paketą, galimybę laisvai pasirinkti darbo pradžios
laiką, įmonėje galiojantį papildomą darbuotojų sveikatos draudimo paketą.
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 2020 m. vasario 6 d. Darbas pagal darbo sutartį, ne valstybės tarnyba.
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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.

