
UAB „Litesko“ priklauso didžiausiai Europoje energetikos paslaugų kompanijų grupei „Veolia“ bei savo veikloje
vadovaujasi jos principais bei patirtimi. „Veolia“ grupė turi daugiau nei 174 tūkstančius darbuotojų 55 pasaulio
šalyse. Iš viso aptarnauja daugiau negu 3,4 mln. vartotojų ūkių, prižiūri daugiau nei 700 centralizuotų šildymo ir
vėsinimo sistemų, valdo 118 tūkstančių energetikos objektų. O nuo šių metų „Veolia“ atsakinga ir už šilumos ūkį
Uzbekistano miete Taškente, kurima priklauso didžiausia šalyje centrinio šildymo sistema, tiekianti šilumą ir karštą
vandenį 1,2 milijonui gyventojų.

Inžinierių sritys:
Katilinių priežiūros;
Šilumos tinklų priežiūros;
Pastatų šilumos mazgų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijos;
Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros;
Energetikos įrenginių statybos ir remontų priežiūros;
Mechaninių, sukamųjų įrenginių priežiūros;
Dispečerinio valdymo ir šilumos tiekimo procesų priežiūros.

Darbo aprašymas:
Katilinių eksploatacijos organizavimas;
Katilinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų organizavimas;
Šilumos tinklų,  eksploatacijos organizavimas;
Šilumos mazgų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijos organizavimas;
Šilumos tinklų, katilinių statybos, rekonstrukcijos ir remontų priežiūra;
Šilumos mazgų, šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcijos ir remonto priežiūra;
Teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas;
Darbas su kompiuterizuotomis priežiūros sistemomis.

Reikalavimai:
Aukštasis arba aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas;
Geros rusų ir anglų kalbos žinios;
Geras kompiuterinis raštingumas (MS, Google);
Gebėjimas dirbti su dideliais duomenų kiekiais;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
Prioritetas - darbas Uzbekistane, tačiau priimtina ir darbas 50%/50% Lietuvoje/Uzbekistane.

Naudingi įgūdžiai:
Gebėjimas dirbti komandoje;
Panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus;
Atsakingumas, lankstumas, komunikabilumas.

Mes siūlome:
Įdomų darbą didelėje, tarptautinę patirtį turinčioje bendrovėje;
Galimybes asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
Karjeros galimybes;
Atlyginimas nuo 2000 Eur (bruto);
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Vietovė:
Taškentas, Uzbekistanas

Kontaktinis asmuo:
Agnė Šniukienė
agne.sniukiene@veolia.com

Informacija telefonu:
+37062245445

UAB „Litesko“ tvarko kandidatų gyvenimo aprašymuose (CV) nurodytus asmens duomenis ir/ar papildomai pateiktus
duomenis tik konkrečios darbuotojų atrankos vykdymo tikslu, siekdama įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas
arba atlikti darbo funkcijas bei darbo sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.
Kandidatų asmens duomenys saugomi iki konkrečios darbuotojų atrankos pabaigos. Jei asmuo išreiškia sutikimą dėl
jo asmens duomenų naudojimo kitose UAB „Litesko“ skelbiamose atrankose, UAB „Litesko“ saugo ir naudoja
kandidato pateiktus asmens duomenis tolesnėse UAB „Vilniaus energija“ skelbiamose atrankose vienerius metus po
sutikimo pateikimo. Savo sutikimą asmuo gali bet kada atšaukti kreipdamasis el. paštu duomenu.apsauga@litesko.lt
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