
                        

 

TAVO SVAJONIŲ DARBAS LAUKIA TAVĘS! 

Darbui Mažeikiuose Energetikos padalinyje reikalingas: 

Inžinierius 

Darbo aprašymas: 
 

Bendrovė skiria labai daug dėmesio ne tik techniškai ir technologiškai inovatyvių sprendimų diegimui, energijos 
gamybos, energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos procesams, tačiau taip pat išskirtinį dėmesį skiria 
atsinaujinančios energetikos gamybos projektų vystymui. Pažangiausių skaitmeninių technologijų diegimas ir 
naudojimas yra neatsiejama bendrovės kasdienybė ir strateginė kryptis, todėl siūlomas darbo pobūdis yra platus 
ir gali apimti šias sritis:  

 analizuoti naftos perdirbimo technologinių procesų energetinius resursus, siekiant maksimalaus įrenginių 
energetinio efektyvumo;  

 spręsti inžinerinius klausimus užtikrinant naftos perdirbimo ir energijos gamybos procesus; 

 dalyvauti energetikos įrenginių patikrinimuose, bandymuose; 

 spręsti su energetikos veikla susijusias technines problemas; 

 atlikti skaičiavimus ir technologinių procesų modeliavimą specializuota programa (Petro-SIM); 

 užtikrinti technologinių instrukcijų bei kitos reikalingos techninės dokumentacijos ruošimą; 

 dalyvauti vėjo parkų ir saulės elektrinių projektų vystyme; 

 analizuoti Šiluminės elektrinės darbo veiklą; 

 analizuoti teisės aktus ir jų pakeitimus reglamentuojančius elektros ir sisteminių paslaugų prekybą.  
 
Siūlome: 
 

 draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;  

 įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;  

 galimybę prisidėti prie atsinaujinančios energetikos projektų vystymo, energetikos sektoriaus transformacijos 
siekiant aplinkosauginių tikslų;  

 unikalią galimybę įgyti patirties Energy / Oil & Gas sektoriuje;  

 galimybę pačiam pasirinkti mėgstamas sritis ir gilinti pasirinktų sričių žinias; 

 mėnesinis atlygis (bruto) nuo 1320 EUR iki 1887 EUR (konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į 
darbo patirtį ir kompetenciją) bei kintamoji DU dalis ir papildomų naudų paketas.  

 
Reikalavimai: 

 aukštasis universitetinis išsilavinimas (šiluminės energetikos, atsinaujinančios energetikos ar elektros 
inžinerijos srities – būtų privalumas);  

 panašaus pobūdžio darbo patirtis – būtų privalumas; 

 puikiai mokėti 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; 

 žinoti techninių, technologinių dokumentų rengimo, įforminimo tvarką; 

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

 

 

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, siųsti el. paštu: cv@orlenlietuva.lt iki 2021.11.18 
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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