
 

                        

 

KELIAS Į TAVO GALIMYBĘ TOBULĖTI! 

Darbui naftos perdirbimo produktų gamykloje, Šiluminėje elektrinėje reikalingas: 

Budintis elektromonteris  

Darbo aprašymas: 

 pamainos metu (darbas dieną/ naktį, pamainomis po 12 val.) vykdyti elektros įrenginių operatyvinę 
priežiūrą; 

 užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą;  

 atlikti operatyvinius perjungimus; 

 atlikti eksploatavimo ir avarinius remonto darbus. 
 

Siūlome: 

 valandinį atlygį (bruto) nuo 6,20 EUR iki 8,38 EUR (valandinis atlygis kinta keliant kvalifikaciją 
bendrovėje nustatyta tvarka) bei kintamąją darbo užmokesčio dalį (iki 15 %); 

 darbo grafiką palankų darbo ir asmeninio gyvenimo balansui; 

 platų papildomų naudų paketą:  
 nemokamas pervežimas autobusu į darbą / iš darbo (Mažeikiai – Juodeikiai – Mažeikiai); 
 gyvybės draudimas; 
 sveikatos draudimas; 
 darbdavio mokamos įmokos į darbuotojų pensinio kaupimo fondą; 
 papildomos atostogų dienos; 
 metinė priemoka už bendrovės veiklos rezultatus; 
 sportiniai renginiai (turnyrai) darbuotojams; 
 kalėdiniai/ vasaros renginiai darbuotojams ir jų šeimos nariams; 
 darbuotojų vaikų vasaros poilsio rėmimas; 
 galimybė derinti darbą su studijomis; 
 didelės vidinės karjeros galimybės; 
 mokymai; 
 nuolaidų kortelės degalinėse; prekybos, paslaugų įmonėse ir kitos papildomos naudos. 
 

Reikalavimai: 

 ne žemesnis kaip profesinis elektros srities išsimokslinimas; turint aukštąjį (neuniversitetinį ar 
universitetinį) elektros srities išsilavinimą galimybė ateityje kandidatuoti į pamainos viršininko poziciją; 

 turėti atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

 mokėti lietuvių kalbą ir gebėti ją vartoti profesinėje srityje; 

 žinoti teorinės elektrotechnikos pagrindus; 

 mokėti naudotis darbui reikalingais įrankiais, prietaisais ir kompiuterine įranga; 

 gebėti operatyviai įvertinti situaciją ir imtis būtinų priemonių gamybiniams nesklandumams ar 
avarijoms pašalinti aptarnaujamuose elektros įrenginiuose. 

 
    Kontaktinis asmuo: Taira Jakštienė tel.844392215, mob.861620542. 
 

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, siųsti el. paštu cv@orlenlietuva.lt iki 2023.02.03 
Kandidatų asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Kandidatų į darbuotojus asmens privatumo politikos 

nuostatas  Kandidatu privatumo politika_LT.pdf (orlenlietuva.lt) 
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra naftos perdirbimo įmonė, valdanti vienintelę Baltijos šalyse naftos produktų 

gamyklą, naftotiekio ir produktotiekio tinklą bei jūrinį naftos terminalą. 
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