PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS SPECIALISTAS(Ė)
terminuota darbo sutartis, darbo vieta Vilnius, yra nuotolinio darbo galimybė, atlyginimas 1360 (iki
mokesčių)

DARBO POBŪDIS:
• administruoja Klimato kaitos programos projektų, skirtų energijos vartojimo mažinimui, atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimo skatinimui, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos
gamybos diegimui,( saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas
atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus bei visuomeninės ir gamybinės paskirties
pastatus), įgyvendinimą ir vykdo jų priežiūrą:
• teikia konsultacijas pastatų atnaujinimo, energinio efektyvumo didinimo, paraiškų ir projektų rengimo,
inovatyvių projektų vykdymo klausimais;
• nagrinėja gautus raštus paklausimus, susijusius su energinio efektyvumo didinimu, alternatyvių šaltinių
panaudojimu, inovatyvių projektų rengimu ir ruošia atsakymus į juos raštu;
• koordinuoja priskirtų projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoja nustatytų veiklų rezultatus;
• renka, analizuoja ir sistemina informaciją susijusią su alternatyvių šaltinių panaudojimu, inovatyvių
projektų įgyvendinimu ir kt.

REIKALAVIMAI:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ( pageidautina inžinerinės studijų krypties) išsilavinimą ( gali
būti paskutinio kurso studentas);
• būti susipažinęs ar turėti patirties pastatų atnaujinimo, energinio efektyvumo didinimo, alternatyvių
šaltinių ir/ar kitų inovatyvių priemonių įgyvendinimo srityje;
• būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, pastatų atnaujinimą ir visuomenės
informavimą;
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus ir normatyvinius
dokumentus statybos, projektavimo, energinio efektyvumo didinimo srityje ir gebėti atlikti jų reikalavimų
sisteminimą;
• mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
• mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją mokėti anglų, rusų kalbas;
• mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office/Open Office programiniu paketu;
• turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.
MES JUMS SIŪLOME
• galimybę prisidėti prie veiklos gerinimo strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įstaigoje;
• profesinio tobulėjimo galimybes;
• draugišką darbo aplinką, kurioje vertinamas profesionalumas;
• vidinius ir išorinius mokymus;
• dalinę nuotolinio darbo galimybę.
PARAIŠKAS PRAŠOME TEIKTI IKI BIRŽELIO 20 d. el. paštu: e.satiene@betalt.lt

