Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
padeda užtikrinti sklandų
Ministro Pirmininko ir
Vyriausybės sprendimų
priėmimą svarbiausiais
valstybei klausimais.
Atsinaujinusi Vyriausybės
kanceliarija siekia
nuolatinio tobulėjimo,
pažangos, novatoriškumo ir
veržlumo, todėl į savo
komandą kviečia jungtis
šalies 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.

VYRIAUSIASIS STRATEGINIŲ POKYČIŲ PROJEKTŲ VADOVAS
ATSAKOMYBĖS
Užtikrinti strateginių pokyčių įgyvendinimą
pagal Vyriausybės prioritetus:
• Sudaryti visas reikiamas sąlygas priskirtų
Pokyčių projektų vykdymui, užtikrinant
Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą
• Telkti priskirtus Pokyčių projektus,
orientuojantis į komandos bendro tikslo
pasiekimą
• Inicijuoti nuolatinį Pokyčių projektų
aplinkos analizavimą, siekiant
atitinkamai formuoti tolimesnius
strateginius veiksmus bei sprendimus
• Stebėti priskirtų Pokyčių projektų
įgyvendinimo pažangą, vertinti tarpinius
veiklų rezultatus
• Iniciatyviai bendradarbiauti su
suinteresuotomis tarpinstitucinėmis
komandomis, užtikrinant priskirtų
Pokyčių projektų rezultatų pasiekimą

REIKALAVIMAI
• 4+ metų vadovavimo projektams patirtis
• 2+ metų vadovavimo strateginiams
projektams patirtis
• Aukštasis išsilavinimas
• Motyvacija spręsti kompleksines
problemas lyderiaujant inovatyvių
sprendimų kūrimui, strateginė
mąstysena
• Stiprūs komunikaciniai įgūdžiai imantis
iniciatyvos bendraujant su skirtingomis
suinteresuotomis šalimis
• Geras užsienio kalbos (anglų, vokiečių
arba prancūzų) mokėjimas (B2 lygiu)
• Pokyčių valdymo patirtis būtų
privalumas
• PMP, Prince2 ar kitų projektų valdymo
sertifikatų turėjimas būtų didelis
privalumas

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

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, su nuoroda „Vyr. projektų vadovas“, iki 2017 m. rugsėjo 30 d. prašome siųsti el. paštu:
karjera@lrv.lt
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Daugiau informacijos apie poziciją, reikalavimus kandidatams bei atrankos organizavimą:

8 645 57420
8 698 42396

karjera@lrv.lt

lrvk.lrv.lt
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