Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
padeda užtikrinti sklandų
Ministro Pirmininko ir
Vyriausybės sprendimų
priėmimą svarbiausiais
valstybei klausimais.
Atsinaujinanti Vyriausybės
kanceliarija siekia tapti
pažangia, inov atyvia ir
v eiksminga organizacija,
todėl stiprina sav o
komandą ir buria naujus
talentus ambicingiems
darbams. Tikime, kad tik
patyrę ir profesionalūs
darbuotojai gali užtikrinti
v eiklos sėkmę ir įgyvendinti
sudėtingus projektus,
kuriančius v ertę
v isuomenei.

Jeigu mėgstate iššūkius,
siekiate nuolatinio
profesinio ir asmeninio
tobulėjimo, ieškote
galimybių pritaikyti sav o
gebėjimus ir realizuoti
idėjas prisidedant prie
prasmingų v eiklų ir projektų,
keičiančių Lietuvą,
nev engiate didelio darbo
tempo, atsakomybės už
rezultatus, junkitės prie
mūsų.

STRATEGINIŲ POKYČIŲ GRUPĖS ANALITIKAS
ATSAKOMYBĖS

REIKALAVIMAI

Į gyvendinti Vyriausybės prioritetinio LEAN
projekto v eiklas:

• Aukštasis išsilavinimas

• Kurti LEAN projekte dalyvaujančių
institucijų v eiklos rodiklių stebėjimo
sistemą

• Analitinis mąstymas, gebėjimas pagrįsti
problemų sprendimų priėmimo alternatyv as

• Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis

• Analizuoti LEAN projekte dalyvaujančių
institucijų v eiklos rodiklius, tobulinti
stebėjimo sistemą, ją administruoti

• Veiklos rodiklių nustatymo ir stebėjimo
sistemos v aldymo patirtis

• Vertinti rizikas dėl įgyv endinimų v eiklų ir
teikti siūlymus joms mažinti

• Projektų valdymo ir procesų valdymo
principų išmanymas

• Vertinti LEAN projekto veiklų
įgyv endinimo pažangą bei tarpinius
v eiklų rezultatus

• LEAN metodologijos išmanymas

• I mtis iniciatyv os bendradarbiaujant su
suinteresuotomis tarpinstitucinėmis
komandomis, užtikrinant LEAN projekto
v eiklų rezultatų pasiekimą

• Strateginio ir pokyčių v aldymo įgūdžiai

• Stiprūs komunikaciniai įgūdžiai bendraujant
su skirtingomis suinteresuotomis šalimis
• Gebėjimas dirbti komandoje ir sav arankiškai
organizuoti darbą

SIŪLOME
• Galimybę realizuoti sav o
žinias ir įgūdžius
įgyv endinant svarbiausius
v alstybei pokyčius
• Prasmingą bei atsakingą
darbą v ienoje svarbiausių
v aldžios institucijų
• Kv alifikacijos kėlimo bei
karjeros galimybes
• Ambicingą ir atv irą
naujoms idėjoms aplinką
bei komandą

• Galimybę organizuoti sav o
darbą orientuojantis į
rezultatus

Dokumentų pateikimas iki 2018 m. gegužės 4 d. Valstybės tarnybos departamento (VTD) tinklalapyje (vtd.lrv.lt), skiltyje ,,Karjera viešajame
sektoriuje“, el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Skelbimo Nr. 51643.
Daugiau informacijos apie poziciją, reikalavimus kandidatams bei atrankos organizavimą:
+370 706 63878
+370 668 42388

karolis.navickas@lrv.lt
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