
                        

 

KELIAS Į TAVO GALIMYBĘ TOBULĖTI! 

Darbui Mažeikiuose Gamybos operacijų valdymo grupėje reikalingas: 

Gamybos operacijų valdymo dispečeris (darbas pamainomis) 

Darbo aprašymas: 
 

 pamainos metu valdyti prekinės produkcijos gamybos procesą, kontroliuoti, kad technologiniai 
įrenginiai būtų aprūpinti įmonėje esančiomis žaliavomis;  

 derinti naftos produktų technologinių srautų pakeitimus;  

 palaikyti nuolatinį ryšį ir operatyviai koordinuoti gamybinių ir gamybą aptarnaujančiųjų padalinių darbą, 
kad technologinio proceso metu nepertraukiamai būtų apsirūpinama garu, vandeniu, elektros energija, 
azotu, suspaustu oru; 

 koordinuoti darbą tarp gamybinių ir aptarnaujančių gamybą padalinių, siekiant užtikrinti stabilų 
technologinį procesą priimant žaliavą, saugant ir realizuojant naftos produktus; 

 koordinuoti veiksmus avarijų ar ekstremalių situacijų atvejais, operatyviai imantis priemonių 
nustatytiems pažeidimams likviduoti. 

 
Siūlome: 
 

 draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;  

 įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;  

 unikalią galimybę įgyti patirties Oil & Gas sektoriuje;  

 valandinį atlygį (bruto) iki 11,01 EUR EUR (konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo 
patirtį ir kompetenciją), kintamąją darbo užmokesčio dalį (iki 15 %) ir platų papildomų naudų paketą: 
nemokamą pervežimą autobusu į darbą / iš darbo, gyvybės draudimą, sveikatos draudimą, darbdavio 
mokamas įmokas į darbuotojų pensinio kaupimo fondą, papildomas atostogų dienas, vidinės karjeros 
galimybes, mokymus, nuolaidų korteles degalinėse, prekybos, paslaugų įmonėse ir kt. 

 
Reikalavimai: 
 

 inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį koleginį arba jam prilygintą 
išsilavinimas, aukštasis universitetinis techninis chemijos inžinerijos išsimokslinimas – būtų privalumas; 

 mokėti lietuvių, anglų kalbas ir gebėti vartoti profesinėje srityje, rusų kalbos žinios – būtų privalumas; 

 gebėti analitiškai ir konceptualiai mąstyti; 

 lyderiauti ir gebėti organizuoti komandinį darbą; 

 naftos perdirbimo technologinių procesų žinios – būtų privalumas; 

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

 
CV, nurodant pareigų pavadinimą laiško temos eilutėje, prašome siųsti el. paštu: cv@orlenlietuva.lt iki 2022-07-08. 

Kandidatų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Kandidatų į darbuotojus asmens privatumo politikos 
nuostatomis  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 perdirbimo 
produktų gamyklą, naftotiekio ir produktotiekio tinklą bei jūrinį naftos terminalą. 
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