VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., tel. (8~386) 28985, faks. (8~386) 24396, el. p. iae@iae.lt, www.iae.lt,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 255450080
__________________________________________________________________________________________________________

VĮ Ignalinos atominei elektrinei – įmonei, siekiančiai saugiai ir laiku, racionaliai naudojant išteklius,
nutraukti atominės elektrinės energijos blokų su RBMK tipo reaktoriais eksploataciją, šiuo metu darbui
Visagine reikalingas:

Projektų paramos skyriaus ekspertas(-ė)
Darbo pobūdis:
•
•
•
•
•
•

Įmonės sukauptos patirties ir kompetencijų pritaikymo analizė bei patirties perdavimo/perėmimo
proceso organizavimas, siekiant pritaikyti gerąją praktiką;
tarptautinės atominių elektrinių praktikos analizė ir jos panaudojimo įmonėje galimybės;
partnerių paieška, siekiant dalyvauti kitų branduolinės energetikos objektų veikloje.
įmonės paslaugų pardavimo plėtros galimybių analizė ir vystymas;
nuolatinė strateginė verslo rinkų paieška ir analizė;
ryšių palaikymas su esamais partneriais ir potencialių klientų/partnerių paieška, derybos,
komercinių pasiūlymų bei sutarčių sudarymas.

Reikalavimai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aukštasis išsilavinimas;
ne mažesnė kaip 2 metų praktinio darbo patirtis projektų ir/ar tarptautinių projektų valdymo
srityje;
žinių pritaikymo tarptautiniu mastu ir/ar tarptautinių partnerių paieškos ir bendradarbiavimo
patirtis;
įmonės struktūros, procesų išmanymas ir vykdomų projektų, jų pagrindimo, problemų supratimas;
žinios branduolinės energetikos reguliavimo ir eksploatavimo nutraukimo srityse;
puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios;
kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
atsakingumas, gebėjimas analizuoti, spręsti problemas, daryti pagrįstas išvadas bei priimti
sprendimus, geri bendravimo ir darbo komandoje įgūdžiai.
pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 str.
reikalavimus (tikrinimas vyks po atrankos, prieš skiriant pareigoms).

Įmonė siūlo:
•
•

dinamišką darbą didelėje įmonėje ir geras darbo sąlygas;
konkurencingą atlyginimą.

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su prierašu
„CV-PPS ekspertas“ turi siųsti el. paštu personalas@iae.lt iki 2019 m. birželio 24 d. (įskaitytinai).
Išsamesnė informacija apie atranką teikiama tel. (8~386) 28050.
Apie pokalbių datą, laiką ir vietą bus informuoti tik atrinkti pretendentai.

Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo veikla yra bendrai finansuojama Europos Sąjungos

