VYRIAUSIASIS (-IOJI) SPECIALISTAS (-Ė)
PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖJE
Pareiginės algos koeficientas, atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį, nuo 5 iki 11,60 (apskaičiuojamas baziniais
dydžiais, 1 koeficientas – 177 eurai bruto) ir gali būti nustatyta iki 20% pareiginės algos kintamoji dalis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS
KANCELIARIJA

PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOJE
Projektų valdymo komandos tikslas
- vadovaujantis pasaulio gerosiomis
praktikomis, užtikrinti bendrą
projektų valdymo standarto
naudojimą Lietuvos viešame
sektoriuje, siekiant, kad svarbiausi
darbai Valstybėje būtų

įgyvendinami laiku, pagal
suplanuotą biudžetą ir atitiktų
aukščiausios kokybės reikalavimus

ATSAKOMYBĖS
• Administruoti Portfelių ir projektų valdymo
informacinės sistemos (toliau – PPVIS)
naudotojus
• Konsultuoti PPVIS tvarkytojus ir analizuoti jų į
PPVIS pateiktus duomenis
• Teikti PPVIS tvarkytojams pasiūlymus ir
rekomendacijas dėl duomenų tvarkymo
• Užtikrinti PPVIS techninės priežiūros ir
kontrolės, gedimų šalinimo procesą
• Rengti ir įgyvendinti techninių ir programinių
priemonių kūrimo ir plėtros planus bei
investicinius projektus
• Teikti pasiūlymus dėl PPVĮS diegimo,
eksploatavimo ir modernizavimo PPVIS
techninės bei programinės įrangos

REIKALAVIMAI

SIŪLOME

• 2+ metų patirtis informacinių sistemų
administravimo arba IT procesų analizės arba IT
priežiūros srityse

• Prasmingą darbą vienoje
svarbiausių valdžios institucijų

• Aukštasis išsilavinimas

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

• Galimybę realizuoti savo žinias ir
įgūdžius įgyvendinant svarbiausius
valstybei pokyčius
• Ambicingą ir atvirą naujoms
idėjoms komandą

• Gebėjimas pritaikyti turimas profesines žinias
viešajame sektoriuje

• Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros
galimybes

• Komunikaciniai įgūdžiai bendraujant su
skirtingomis suinteresuotomis šalimis

• Galimybę organizuoti savo darbą
orientuojantis į konkrečius
rezultatus

• Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu
paketu
• Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1
lygiu pagal Europasą

• Organizuoti ir vykdyti Sistemos PPVIS
naudotojų mokymus darbo su Sistema PPVIS
klausimais
Prašome gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė)“ pateikti el. paštu brigita.miceviciene@lrv.lt iki 2021 m. gegužės 7 d.
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

