Lietuvos oro uostai – tai Vilniaus, Kauno ir Palangos oro vartus jungiantis tinklas, kuris organizuoja visų trijų oro uostų
plėtrą ir padeda vykdyti jų veiklą. Įmonė siekia vis labiau priartėti prie savo keleivio ir pasiūlyti jam didelę paslaugų
įvairovę ir aukštą aptarnavimo kokybę.

ATSAKOMYBĖ. VIENYBĖ. ENTUZIAZMAS. INOVATYVUMAS.
Tai – Lietuvos oro uostų komandos vertybės, kurios padeda veikti ambicingai ir pasiekti išsikeltų tikslų. Jeigu žaviesi
aviacija ir nori judėti į priekį su mumis – prisijunk dabar!
Šiuo metu Inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus komanda darbui Vilniuje ieško naujo nario:

INŽINIERIAUS-ELEKTRIKO (-ĖS)
PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:
• Užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų aerodromo signalinių žiburių įrenginių sistemos darbą;
• Atlikti 10kV ir 0,4kV elektros ūkio administravimą;
• Teikti siūlymus dėl efektyvaus elektros energijos panaudojimo, taupymo ir tam tikslui reikalingų investicijų
planavimo;
• Vesti elektros energijos išteklių suvartojimo apskaitą, analizuoti susijusius statistinius bei finansinius duomenis;
• Rengti ir derinti technines specifikacijas ir kitus dokumentus, vykdant kuruojamų paslaugų viešųjų pirkimų
konkursus.

MES TIKIMĖS, KAD JŪS:
• Esate įgijęs aukštąjį išsilavinimą (elektros, automatikos ar kt. panašiose srityse);
• Turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį inžinerinių, elektros sistemų eksploatavimo srityje;
• Išmanote elektros tinklų, įrenginių ir sistemų veikimo principus bei jų techninės priežiūros, eksploatacijos ir
remonto reikalavimus;
• Mokate anglų kalbą B1 lygiu;
• Turite gerus darbo MS Office įgūdžius.
• Atestatas, suteikiantis teisę būti atsakingam už elektros ūkį ir AK apsaugos nuo elektros iki 10 kV atestatas – būtų
privalumas.

MES SIŪLOME:
•
•
•
•

Įdomią veiklos sritį strategiškai svarbiame objekte – Vilniaus oro uoste;
Dinamišką, kupiną iššūkių darbą ir galimybę drauge su komanda tobulėti bei siekti aukščiausių rezultatų;
Galimybę kurti ir inicijuoti pokyčius siekiant optimizuoti ir efektyvinti veiklą;
Papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, papildomas atostogų dienas ir kt.) bei motyvacinę sistemą.

KANDIDATUOTI GALITE IKI LAPKRIČIO 23 D.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda INŽINIERIUS-ELEKTRIKAS (-Ė) siųskite el.
paštu cv@ltou.lt
Telefonas pasiteiravimui – 8 527 39044, Vaida
Dėkojame visiems susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais

DARBO VIETA
Lietuvos oro uostai
Rodūnios kelias 10A,
Vilnius

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi įmonės duomenų bazėje 24 mėnesius ir gali būti
naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu cv@ltou.lt .

