
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 .

Papildomos
atostogų dienos

Nelaimingų atsitikimų
ir sveikatos draudimas

Vaikų stovyklų
kompensavimas

Daugiau informacijos www.ltou.lt

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
+370 5 27 39044, Vaida

Ši pozicija yra konkursinė, todėl kandidatuoti 
prašome per Valstybės tarnybos informacinę sistemą VATIS.

Atrankos būdas - praktinė užduotis ir pokalbis

jungia Vilniaus, Kauno ir Palangos oro vartus, kuriuos savo kelionėms 

renkasi virš 5 milijonų žmonių per metus. Mums svarbiausia – keleivis ir 

teigiamos jo emocijos, tad rūpestingu aptarnavimu bei paslaugomis 

kasdien rūpinasi daugiau nei 600 komandos narių.

LIETUVOS ORO UOSTAI, PALANGA

Ar žinai, kad Lietuvos oro uostai

Tapusiems komandos dalimi:

AVIACIJOS SAUGUMO SKYRIAUS

  SPECIALISTAS Ė 
TERMINUOTA SUTARTIS

Mokymai
profesiniam
tobulėjimui

Galimybė naudotis 
greitosios saugumo patikros
paslauga (angl. Fast Track)

Lankstus darbo laikas

Organizuoti aviacijos saugumo mokymus, vykdyti jų apskaitą;

Administruoti vaizdo stebėjimo sistemos duomenis;

Atlikti oro uosto aviacijos saugumo įgyvendinimo patikrinimus, 

bandymus ir tyrimus, rengti jų ataskaitas;

Rengti vidaus tvarkas, taisykles, metodikas bei kitus dokumentus ir 

kontroliuoti jų vykdymą;

Analizuoti darbuotojų darbo su pavojingų daiktų projektavimo programa duomenis;Analizuoti darbuotojų darbo su pavojingų daiktų projektavimo programa duomenis;

Administruoti oro uosto leidimų išdavimą, įeigos kontrolės sistemą.

Jums patikėsime:

Turite ne mažiau metų administracinio darbo patirties;

Esate įgijęs(-usi) aukštąjį išsilavinimą;

Gerai mokate anglų kalbą ir turite rusų kalbos pagrindus;

Esate įgudęs(-usi) MS Office paketo naudotojas (-a);

Pasižymite analitiniu mąstymu, tikslumu, kruopštumu, 

orientaciją į rezultatą ir efektyvumą;

VVairuojate automobilį ir galite savarankiškai atvykti į darbą.

Jums teiksime pirmenybę, jei:

Išskirtinę veiklos sritį strategiškai svarbioje aviacijos srityje;

Galimybę kurti ir inicijuoti pokyčius orientuotus į veiklos efektyvumą;

Papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, pensijų kaupimą, 

papildomas atostogų dienas, renginius) ir motyvacinę sistemą.

Jums siūlome:


