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Daugiau informacijos www.ltou.lt

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, VILNIUS

Ar žinai, kad Lietuvos oro uostai

Tapusiems komandos dalimi:

PERSONALO PROJEKTŲ VADOVAS Ė
TERMINUOTA DARBO SUTARTIS 

Siųskite savo gyvenimo aprašymą su nuoroda „PERSONALO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
(TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)“ el. paštu cv@ltou.lt 

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
+370 5 273 9361, Gintarė

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 

Mokymai
profesiniam
tobulėjimui

Galimybė naudotis
greitosios patikros
(Fast Track) paslauga

Lankstus
darbo laikas

Jums siūlome:

Įdomų ir dinamišką darbą strateginę reikšmę turinčioje Lietuvos įmonėje 

Galimybę prisidėti prie geidžiamo darbdavio įvaizdžio kūrimo realizuojant savo idėjas 

Entuziastingą, draugišką ir tobulėti skatinančią komandą 

Išskirtinę darbo aplinką šalia didžiausio ir nuolat augančio Vilniaus oro uosto 

Turite ne mažiau nei 2 metų darbo patirtį darbuotojų paieškos ir atrankos srityje,

personalo dokumentų administravimo patirtis būtų privalumas 

Išmanote bent kelis skirtingus ir efektyvius darbuotojų paieškos ir pritraukimo būdus 

Domitės gerosiomis personalo valdymo praktikomis 

Turite aukštąjį išsilavinimą 

Puikiai mokate lietuvių kalbą ir turite anglų kalbos žinias B1 lygiu 

Greitai perprantate skirtingas sistemas duomenų administravimui,Greitai perprantate skirtingas sistemas duomenų administravimui,

turite gerus įgūdžius dirbant MS Office programomis 

LR Darbo kodekso ir kitų, darbo santykius reglamentuojančių,

teisės aktų išmanymas būtų privalumas 

Esate savarankiškas (-a), orientuotas (-a) į rezultatą, iniciatyvus (-i),

norite tobulėti ir gilinti žinias personalo valdymo srityje 

Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Jums teiksime pirmenybę, jei:

Jums patikėsime:

Patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimo, darbuotojų pritraukimo

projektų inicijavimą ir įgyvendinimą 

Naujų darbuotojų paiešką ir atranką, sklandžių procesų užtikrinimą

ir tobulinimą visuose įmonės filialuose 

Vadovų konsultavimą ir ugdymą darbuotojų paieškos ir atrankos srityje 

Darbuotojų atrankos, įdarbinimo, aprūpinimo ir adaptacijos procesų

koordinavimą ir jų efektyvumo užtikrinimą koordinavimą ir jų efektyvumo užtikrinimą 

Dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant personalo valdymo programas

(darbuotojų išlaikymo, motyvavimo, ugdymo, veiklos valdymo ir kt.) 
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