
UAB „Litesko“ priklauso didžiausiai Europoje energetikos paslaugų kompanijų grupei „Veolia“ ir 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, kuriam priklauso didžiausia šalyje
centrinio  šildymo sistema, tiekianti šilumą ir karštą vandenį 1,2 milijonui gyventojų.

Darbo pobūdis:
Užtikrinti svarbiausių įmonės projektų įgyvendinimą laiku, numatyta apimtimi ir kokybiškai, laikantis
biudžeto;
Valdyti projekto biudžetą, grafiką, apimtį, dokumentaciją, komunikaciją, žmogiškuosius resursus, rizikas,
suinteresuotąsias šalis;
Bendradarbiauti su paslaugų tiekėjais ir išorės institucijomis projektų vykdymo klausimais;
Organizuoti ir valdyti komandos susitikimus, kuriant aplinką, kurioje komanda dirba efektyviausiai;
Koordinuoti ryšius, reaguoti ir mažinti  rizikas, užtikrinti problemų ir pokyčių sprendimą;
Užtikrinti projekto būsenos, iškilusių klausimų, krypties, numatomų sprendimų skaidrumą ir
komunikavimą suinteresuotoms šalims;
Teikti pasiūlymus, kaip sušvelninti projekto problemas (iššūkius) (nelaukiant, kol bus nurodyta kryptis), ir
visada teikti argumentuotas ir pagrįstas rekomendacijas;
Valdyti biudžetus, įvertinant prognozes, stebint aplinkybes, pranešant apie neatitikimus ir atitinkamai
atliekant korekcijas;
Bendradarbiauti su kitais departamentais, informuojant apie naujus iššūkius, nustatant prioritetus ir
aptariant problemas bei ieškant sprendimų;
Organizuoti susitikimus visais lygmenimis, aiškiai suformuluoti tikslus, padėti žmonėms susikaupti,
surasti sprendimus, nustatyti tolesnius veiksmus;
Komunikuoti ir spręsti techninius klausimus su techninių žinių neturinčiais žmonėms;
Nuolat informuoti vadovybę, komandos narius ir projekto suinteresuotas šalis apie svarbias problemas,
projekto būseną, pakeitimus ir t.t.;
Įvertinti ir užtikrinti geriausius techninius sprendimus, techninių standartų ir geriausios praktikos
politikos laikymąsi.

Reikalavimai:
Gebėti valdyti didelius, sudėtingus projektus įtraukiant darbo grupes;
Turėti stiprius bendravimo žodžiu ir raštu įgūdžius, gebėjimą efektyviai bendrauti tiek su verslo
partneriais, tiek su vidaus techninės komandos nariais;
Gebėti komunikuoti ir spręsti techninius klausimus su techninių žinių neturinčiais žmonėms;
Gebėti rasti sprendimus ir konsensusą sprendžiant ir įgyvendinant skirtingas pozicijas turinčių
suinteresuotų šalių reikalavimus;
Gebėti savarankiškai priimti pagrįstus sprendimus, nelaukiant kol bus nurodyta kryptis;
Turėti ne mažesnę, kaip 3 metų projektų valdymo patirtį;
Aukštasis išsilavinimas (energetika, šilumos gamyba ir perdavimas, projektų valdymas, ekonomika, verslo
valdymas, kiti techniniai mokslai);



Puikūs programų įgūdžiai: MS Project, Google Mail, Google Drive, Google Sheets, Google Text, MS Excel ir
kitos;
PMBOOK, PRINCE ar kitų projektų valdymo standartų žinojimas - privalumas;
PMP arba kitas Projektų vadovo patirtį ir žinias įrodantis sertifikatas – didelis privalumas;
Puikios užsienio kalbų žinios: anglų, rusų;
Prioritetas - darbas Uzbekistane, Taškento mieste, 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).

Vietovė
Prioritetas - darbas Uzbekistane, Taškento mieste, tačiau priimtina ir darbas 50%/50%
Lietuvoje/Uzbekistane

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 „Litesko“ 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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