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 strateginių, tarptautinių viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas;

•

dokumentų, susijusių su Įmonės viešaisiais pirkimais, rengimas ir dalyvavimas įmonės viešųjų
pirkimų komisijų darbe;

•

rinkos analizė ir potencialių tiekėjų paieška, derybos su tiekėjais;

•

įmonės padalinių techninių specifikacijų tikrinimas ir derinimas;

•

sutarčių sąlygų rengimas, pasirašymo organizavimas ir kontrolė;

•

bendradarbiavimas su pirkimo priežiūros institucijomis (CPVA, vidaus auditas, Viešųjų pirkimų
tarnyba ir kt.).

Tikimės, kad Tu:
•

esi įgijęs aukštąjį išsilavinimą;

•

esi sukaupęs bent 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje bei puikiai išmanai Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas;

•

turi strateginių, tarptautinių pirkimų vykdymo ir nestandartinių sprendimų taikymo patirties;

•

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

•

puikiai išmanai darbui reikalingas IT technologijas;

•

esi pozityvus, lankstus, organizuotas, orientuotas į rezultatą ir atviras naujovėms;

•

pasižymi iniciatyvumu, greitu mąstymu, kalbos laisve ir drąsa pasisakyti, gebi aiškiai reikšti mintis
raštu ir žodžiu, turi gerus laiko valdymo įgūdžius;

•

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

Tavo privalumai būtų:
•

darbo patirtis, dirbant su viešųjų pirkimų platforma „EcoCost“;

•

pirkimų specialisto pažymėjimas.

Ką siūlome Tau?
•

asmeninį ir profesinį balansą: lankstų darbo grafiką, nuotolinio darbo galimybę, lanksčias darbo
sąlygas – galėsi dirbti Vilniaus biure (Mėnulio g. 11), kai kurie darbai bus vykdomi VĮ IAE, Visagine;

•

darbo užmokestį nuo 1 810 iki 2 714 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 – PSS vyr. pirkimų specialistas“ el. paštu personalas@iae.lt
iki 2022 m. spalio 17 d. (įskaitytinai).
Kilus klausimų, skambink Žmonių ir organizacijos vystymo skyriaus atstovei Oksanai Pučinskajai,
tel. 8 64026594.
Tavo būsimas vadovas – Sabinas Cycarevas, tel. 8 64807812.

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

