
                        

 

TAVO SVAJONIŲ DARBAS LAUKIA TAVĘS! 

 Darbui Mažeikiuose Šiluminėje elektrinėje reikalingas: 
 

Inžinierius (technologas) 

Darbo aprašymas: 
 

 vykdyti darbų priežiūrą, kontroliuojant gamybinę technologiją, saugų darbą bei gamybinę drausmę 
reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimų laikymąsi; 

 organizuoti darbų vykdymą paruošiant įrengimus remontui, juos remontuojant, priimant po remonto, 
atliekant išbandymus; 

 atlikti priskirtas užduotis bei darbus atnaujinant technologinę dokumentaciją, diegiant priemones 
technologijos gerinimui; 

 organizuoti ir užtikrinti saugų įrenginio ir įrenginio personalo darbą, tinkamą gamybinės technologijos 
bei drausmės laikymąsi; 

 ruošti įrenginio darbo ataskaitas, kaupti ir formuoti duomenų bazes, užtikrinti gamybos techninių 
dokumentų reikalavimų įgyvendinimą elektros ir šiluminės energijos gamybos įrenginyje;  

 skaičiuoti materialinių sąnaudų normatyvus, rinkti proceso analitinius duomenis ir analizuoti įrenginio 
darbą, teikti ataskaitas. 

 
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 (pageidautina - šilumos energetikos inžinerijos) išsimokslinimas; 

 darbo patirtis susijusioje veiklos srityje būtų privalumas;  

 mokėti lietuvių, anglų, rusų kalbas ir gebėti vartoti profesinėje srityje; 

 gebėti analitiškai ir konceptualiai mąstyti, spręsti su veikla susijusius inžinerinius, techninius 
klausimus, taikyti praktikoje pažangius darbo užduočių vykdymo metodus; 

 žinoti bendrosios šiluminės technikos pagrindus; įrenginio technologinius įrengimus, jų darbo režimus, 
saugios būklės kriterijus ir jų ribas; 

 žinoti įrenginio technologinius procesus; technologines sistemas (įrenginių technologinių srautų 
schemas; technologinio režimo normas ir parametrus; žaliavų ir produktų kokybės rodiklius); 

 žinoti techninių ir technologinių dokumentų rengimo ir įforminimo tvarką; 

 išmanyti darbą kompiuteriu (mokėti dirbti su darbui būtinomis programomis ir kiek tai reikalinga 
funkcijoms kokybiškai atlikti). 

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, siųsti el. paštu cv@orlenlietuva.lt iki 2021.09.30 
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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