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.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
Karjeros valstybės tarnautojas, kategorija A-17

ATSAKOMYBĖS

REIKALAVIMAI

Organizuoti ir vykdyti Vyriausybės
kanceliarijos prekių, paslaugų ir darbų
viešuosius pirkimus:

• 1+ metų vadovaujamo darbo patirtis
• 3+ metų patirtis viešųjų pirkimų srityje

• Rengti viešojo pirkimo sąlygas ir
užtikrinti sklandų procedūrų vykdymą

• Teisės krypties magistro kvalifikacinis
laipsnis

• Derinti pirkimo specifikaciją bei rengti
pirkimo inicijavimui reikalingus
dokumentus

• Geras užsienio kalbos (anglų, vokiečių
arba prancūzų) mokėjimas (B2 lygiu)

• Užtikrinti taupų ir racionalų viešiesiems
pirkimams skirtų lėšų naudojimą
• Atstovauti organizaciją teismuose
sprendžiant su viešaisiaiss pirkimais
susijusius ginčus

• Analitinis mąstymas, puikūs
planavimo ir organizavimo gebėjimai
• Darbo CVP IS vartotojo įgūdžiai
• Orientacija į klientą: paslaugumas,
gebėjimas išgirsti ir suprasti poreikius

SIŪLOME
• Galimybę įgyvendinti
ambicingas iniciatyvas bei
atvirą naujoms idėjoms
aplinką
• Prasmingą bei atsakingą
darbą vienoje svarbiausių
valdžios institucijų

• Galimybę realizuoti savo
žinias ir įgūdžius sprendžiant
svarbiausius valstybei
klausimus
• Kvalifikacijos kėlimo bei
karjeros galimybes

Koordinuoti viešojo sektoriaus institucijų
viešųjų pirkimų konsolidavimą, užtikrinti
sklandų procesą

Konkursas eiti valstybės tarnautojo pareigas artimiausiu metu bus paskelbtas Valstybės tarnybos departamento (VTD) tinklalapyje
(vtd.lrv.lt), skiltyje „Konkursai į valstybės tarnybą ir skelbimai dėl pakaitinių atrankos“. Sekite informaciją.
Prašymai dalyvauti konkurse bus teikiami per VTD atrankos modulio savitarnos svetainę www.testavimas.vtd.lt
Daugiau informacijos apie poziciją, reikalavimus kandidatams bei atrankos organizavimą:
8 698 42735
8 698 42313

karjera@lrv.lt

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