Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
padeda užtikrinti sklandų
Ministro Pirmininko ir
Vyriausybės sprendimų
priėmimą svarbiausiais
valstybei klausimais.
Atsinaujinanti Vyriausybės
kanceliarija siekia tapti
pažangia, inovatyvia ir
veiksminga organizacija,
todėl stiprina savo
komandą ir buria naujus
talentus ambicingiems
darbams. Tikime, kad tik
patyrę ir profesionalūs
darbuotojai gali užtikrinti
veiklos sėkmę ir įgyvendinti
sudėtingus projektus,
kuriančius vertę
visuomenei.
Jeigu mėgstate iššūkius,
siekiate nuolatinio
profesinio ir asmeninio
tobulėjimo, ieškote
galimybių pritaikyti savo
gebėjimus ir realizuoti
idėjas prisidedant prie
prasmingų veiklų ir projektų,
keičiančių Lietuvą,
nevengiate didelio darbo
tempo, atsakomybės už
rezultatus, junkitės prie
mūsų.

PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖS PROJEKTŲ VADOVAS
ATSAKOMYBĖS

REIKALAVIMAI

• Kurti ir vertinti projektų valdymo
sistemą Vyriausybės kanceliarijoje,
ministerijose ir kitose Vyriausybei
atskaitingose ir pavaldžiose
institucijose, nustatyti trūkumus ir teikti
tobulinimo pasiūlymus

• 3+ metų patirtis projektų valdymo srityje

• Prižiūrėti projektų, programų ir portfelių
valdymo Vyriausybėje taisykles
(metodiką ir naudojamus įrankius) ir
užtikrinti tinkamą jų laikymąsi

• Stipri lyderystės kompetencija, gebėjimas
suburti ir motyvuoti bei įtraukti suinteresuotas
šalis

• Vertinti priskirtų strateginių projektų
statusą, rizikas ir kylančias problemas
• Iniciatyviai bendradarbiauti su
suinteresuotomis šalimis bei aktyviai
instruktuoti komandą projektinio
valdymo srityje
• Vertinti diegiamos pokyčių valdymo
sistemos funkcionavimą, nustatyti jos
trūkumus, bei nuolatos teikti
pasiūlymus dėl jos tobulinimo

• Aukštasis išsilavinimas
• Gebėjimas lanksčiai bei operatyviai
pritaikyti problemų sprendimų alternatyvas,
siekiant nuoseklaus rezultato

• Gebėjimas pritaikyti turimas profesines žinias
viešajame sektoriuje
• Stiprūs komandinio darbo organizavimo
įgūdžiai bei gebėjimas savarankiškai priimti
strateginius sprendimus
• Stiprūs komunikaciniai įgūdžiai bendraujant
su skirtingomis suinteresuotomis šalimis

SIŪLOME
• Galimybę realizuoti savo
žinias ir įgūdžius
įgyvendinant svarbiausius
valstybei pokyčius
• Prasmingą bei atsakingą
darbą vienoje svarbiausių
valdžios institucijų
• Ambicingą ir atvirą
naujoms idėjoms aplinką
bei komandą
• Kvalifikacijos kėlimo bei
karjeros galimybes
• Galimybę organizuoti savo
darbą orientuojantis į
rezultatus

• PMP, Prince2, IPMA ar kitų projektų valdymo
sertifikatų turėjimas ir/ar patirtis dirbant su
projektų valdymo IT įrankiais būtų didelis
privalumas

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Projektų valdymo grupės projektų vadovas“ iki 2019 m. vasario 21 d. prašome siųsti el. paštu:
Barbora.guobyte@lrv.lt
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Daugiau informacijos apie poziciją, reikalavimus kandidatams bei atrankos organizavimą:
8 607 88372
8 668 42396

pvt@lrv.lt
barbora.guobyte@lrv.lt
Barbora.guobyte@lrv.lt

lrvk.lrv.lt/lt/apie-vyriausybes-kanceliarija/karjeros-galimybes
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