
                        

 

 KELIAS Į TAVO GALIMYBĘ TOBULĖTI! 

Darbui Mažeikiuose Technologijos skyriuje Technologijų plėtros grupėje reikalingas: 

Inžinierius Technologas 

Darbo aprašymas: 

 

 pasaulinių tendencijų, naujovių, metodologijų priskirtos veiklos srityje stebėjimas,  

        geriausios praktikos pavyzdžių analizavimas, jų pritaikymas pagal galimybes Bendrovėje; 

 stebėjimas, žinojimas ir gebėjimas taikyti su priskirta Bendrovės veiklos sritimi susijusių Europos Sąjungos, 
kt. tarptautinių norminių dokumentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kt. norminių teisės aktų, liečiančių 

produktų kokybę ar aplinkosaugą, reikalavimus;  

 sudėtingi/ kompleksiniai techniniai – ekonominiai skaičiavimai, atliekant ekonominius įvertinimus, 
analizuojant sudėtingus pelno optimizavimo programos AspenPIMS sprendinius, pateikiant išvadas jų 
modifikavimui; 

 prisidėjimas prie vietinio patvirtinimo projektų pagrindimo bei visų išorinio patvirtinimo projektų pagrindimo 
medžiagos (prezentacijos + grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos skaičiavimai) paruošimas; 

 naujų technologinės plėtros vystymo krypčių, esamų ir naujų technologijų analizavimas; 

 darbų apimties ruošimas technologijų plėtros inžinerinei studijai ar kt. inžinerinių paslaugų pirkimui. Dalyvauti 

pirkimo procese, būti atsakingam už techninę projekto dalį; 

 prisidėjimas prie Bendrovės technologinės plėtros strategijos rengimo; 

 dalyvavimas technologijų plėtros projektų įgyvendinime skirtinga apimtimi nuo idėjos, galimybių studijos iki 
garantinio testo atlikimo; 

 įgyvendintų investicinių projektų audito atlikimas, pristatant rezultatus vadovybei ir atitinkamoms tarnyboms; 

 technologinių procesų simuliacijų specializuotomis programomis (Hysys, PetroSIM) atlikimas. 

 
Siūlome: 
 

 draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;  

 įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;  

 unikalią galimybę įgyti patirties Oil & Gas sektoriuje;  

 mėnesinis atlygis (bruto) nuo 1488 EUR iki 2123 EUR (konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į 
darbo patirtį ir kompetenciją) bei kintamoji DU dalis ir papildomų naudų paketas.  

              
Reikalavimai: 
 

 aukštasis universitetinis techninis išsilavinimas (cheminės technologijos, biotechnologijų ar kitų tiksliųjų, 
techninių sričių išsilavinimas – būtų privalumas); 

 gerai žinoti lietuvių, anglų kalbas ir gebėti vartoti profesinėje srityje (rusų kalbos žinios - būtų privalumas); 

 puikūs komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; 

 gebėti analitiškai ir konceptualiai mąstyti, gebėti taikyti praktikoje pažangias darbo iniciatyvas; 

 gebėti skaityti techninius brėžinius ar panašaus pobūdžio dokumentaciją; 

 išmanyti darbą kompiuteriu (kiek tai reikalinga funkcijoms kokybiškai atlikti). 
 

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, siųsti el. paštu cv@orlenlietuva.lt iki 2021.11.30 

Kandidatų asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Kandidatų į darbuotojus asmens privatumo politikos 
nuostatas https://www.orlenlietuva.lt/LT/Company/Puslapiai/Asmens-duomen%c5%b3-apsaugos-politika.aspx 

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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