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!
Šiuo metu Viešųjų pirkimų skyriaus komanda darbui Vilniuje ieško naujo nario –

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS) (STRATEGINIAI PROJEKTAI)
KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA?
•
•
•
•
•

Organizuosi ir vykdysi įmonei reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
Rengsi reikiamą dokumentaciją;
Organizuosi viešųjų pirkimų komisijos darbą;
Nagrinėsi tiekėjų pateiktus pasiūlymus;
Teiksi pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų skyriaus veiklos efektyvinimo.

TIKIMĖS, KAD NAUJAS KOLEGA TURĖS:
•
•
•
•
•

Ne mažiau kaip 1-2 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus;
Viešųjų pirkimų įstatymo ar kt. viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą;
Labai gerus komunikavimo (tiek žodžiu tiek raštu) ir derybų vedimo įgūdžius;
Puikias lietuvių kalbos ir anglų kalbos žinias B1 lygiu;
Gebėjimą savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendradarbiavimo įgūdžius orientuojantis į
aukščiausius rezultatus bei veiklos efektyvumą;
• Gerus darbo MS Office programomis įgūdžius.

MES SIŪLOME
•
•
•
•

Išskirtinę veiklos sritį strategiškai svarbioje aviacijos srityje;
Dinamišką, turintį iššūkių darbo pobūdį – kuris leis Jums tobulėti ir siekti aukščiausių rezultatų;
Galimybę kurti ir inicijuoti pokyčius;
Papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, pensijų kaupimą, papildomas atostogų dienas, esant
poreikiui galimybę dirbti iš namų ir kt.) bei motyvacinę sistemą.
KANDIDATUOTI GALITE IKI LAPKRIČIO 29 D.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
siųskite el. paštu cv@ltou.lt
Telefonas pasiteiravimui – 8 5 273 9361, Gintarė
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

