Kodėl mes?
Ignalinos atominė elektrinė yra ta vieta, kurioje galėsi prisiliesti prie unikalaus projekto, turinčio strateginę
reikšmę ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Nuolat ieškome norinčių prisijungti naujų
komandos narių. Motyvuotiems, žingeidiems, profesionaliems darbuotojams suteikiame galimybę siekti
tiek vertikalios, tiek horizontalios karjeros Įmonėje.
Prisijungę prie atominės komandos, kuri laimėjo „Metų darbovietės 2021“ apdovanojimą, turėsi galimybę
susipažinti su unikaliais sprendimais, technologijomis, pasisemti patirties ir žinių ne tik iš kolegų Lietuvoje,
bet ir tarptautiniu mastu.
Kokios mūsų vertybės?
•

SAUGOS KULTŪRA

•

PROFESIONALUMAS

•

VEIKLOS SKAIDRUMAS

•

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

•

EFEKTYVUMAS

Ką siūlome komandos nariams?

Kokia veikla laukia Tavęs?
•

įmonės bankų operacijų apskaitos vykdymas ir lėšų kaupimas;

•

įmonės atsiskaitymų su fiziniais ir juridiniais asmenimis vykdymas;

•

įmonės atskaitingų asmenų apskaitos užtikrinimas ir vykdymas;

•

įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas ir išmokėjimas.

Tikimės, kad Tu:
•

esi įgijęs aukštesnįjį ekonomikos, finansų ar apskaitos studijų krypčių išsilavinimą ar vidurinį
profesinį išsilavinimą ir apskaitininko kvalifikaciją;

•

esi sukaupęs bent 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

•

labai gerai išmanai buhalterinę apskaitą reglamentuojančius LR teisės aktus ir buhalterines
apskaitos tvarkymo principus;

•

puikiai kalbi ir rašai lietuvių kalba (rusų kalbos mokėjimas – privalumas);

•

puikiai išmanai darbui reikalingas IT technologijas;

•

esi savarankiškas, kruopštus, organizuotas, orientuotas į rezultatą, atviras naujovėms, gali suderinti
savarankiškumą ir darbą komandoje;

•

pasižymi analitiniu mąstymu, gebėjimu sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebi struktūrizuotai
ir aiškiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

•

atitinki LR branduolinės energijos įstatymo 50 str. reikalavimus (asmeniniai duomenys bus
tikrinami po atrankos, prieš sudarant darbo sutartį).

Ką siūlome Tau?
•

asmeninį ir profesinį balansą: pagrindinę darbo vietą Visagine, lankstų darbo grafiką, nuotolinio
darbo galimybę, lanksčias darbo sąlygas;

•

darbo užmokestį nuo 1 470 iki 1800 Eur (bruto). Galutinis atlygis priklausys nuo Tavo turimų žinių,
patirties ir gebėjimo suvokti darbo specifiką.

Mes Tavęs laukiame!
Siųsk CV (gyvenimo aprašymą) su nuoroda „CV – AS buhalteris“ el. paštu personalas@iae.lt iki
2022 m. spalio 10 d. (įskaitytinai).
Kilus klausimų, skambink Žmonių ir organizacijos vystymo skyriaus atstovei Oksanai Pučinskajai,
tel. 8 64026594.
Tavo būsimas skyriaus vadovas – Tamara Lašakonienė, tel. 8 68780632.

Informuosime tik atrinktus kandidatus ir nelaukdami atrankos pabaigos kviesime į pokalbį.

