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:

Personalo skyriaus
vyresnysis personalo specialistas
(vystymo srities)
Darbo pobūdis:
•
•
•
•
•

administruoti ir vystyti darbuotojų veiklos vertinimo procesą, kaupti ir analizuoti rezultatus;
koordinuoti pareigybėms reikalingų kompetencijų nustatymą pagal taikomą kompetencijų modelį;
analizuoti ir vertinti pareigybėms keliamus reikalavimus ir atliekamas pareigas įmonės mastu;
administruoti personalo, vykdančio bendrąją veiklą, metodikos taikymą;
administruoti ir vystyti personalo užimtumo stebėsenos sistemą.

Reikalavimai:
•
•
•
•
•
•
•

aukštasis išsilavinimas;
ne mažesnė kaip 2 metų praktinio darbo patirtis žmogiškųjų išteklių valdymo proceso vystymo srityje;
patirtis, dirbant su teisės aktų ir kitomis dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
puikios lietuvių ir rusų kalbų žinios (lietuvių kalbos mokėjimas pagal valstybinės kalbos mokėjimo trečiosios
kategorijos reikalavimus);
puikūs darbo MS Office įgūdžiai (Word, Excel, PowerPoint);
gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei teikti pagrįstas išvadas ir
rekomendacijas, orientacija į rezultatą, gebėjimas dirbti dinamiškoje aplinkoje, puikūs bendravimo ir darbo
komandoje įgūdžiai;
pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 str. reikalavimus
(tikrinimas vyks po atrankos, prieš skiriant pareigoms).

Privalumai:

• anglų kalbos mokėjimas;
• dokumentų rengimo taisyklių išmanymas.

Įmonė siūlo:
•
•
•

neterminuotą darbo sutartį;
atlyginimo dydį nuo 1 559 iki 2 599 Eur (neatskaičius mokesčių);
dinamišką darbą didelėje įmonėje ir geras darbo sąlygas.

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su prierašu
„CV-PS vyr. personalo specialistas“ turi siųsti el. paštu personalas@iae.lt iki 2020 m. spalio 7 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

