
                        

 

TAVO SVAJONIŲ DARBAS LAUKIA TAVĘS! 

 Darbui Mažeikiuose Įrengimų patikimumo ir remonto planavimo skyriuje reikalingas: 
 

Inžinierius planuotojas 

Darbo aprašymas: 
 

 atlikti įmonės kapitalinių remontų ir įrenginių stabdymo remontui (įskaitant elektros, automatikos, 
mechanikos, statybos, termoizoliavimo, pastolių ir kt.) planavimą; 

 įvertinti ir išanalizuoti gautas detalias planuojamų darbų apimtis; 

 ruošti detalius darbų planus, kuriuose turi būti pateikiamas darbo išskaidymas į operacijas, žmogaus 
darbo valandų paskaičiavimas, resursų (darbo ir mechanizmų poreikio) įvertinimas bei priskyrimas 
atitinkamai operacijai; 

 atlikti darbų kainos paskaičiavimus (preliminarius, konceptualius, detalius); 

 specializuotomis programomis sudaryti detalius montavimo darbų laiko grafikus. 
  
Siūlome: 
 

 draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;  

 įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;  

 unikalią galimybę įgyti patirties Oil & Gas sektoriuje;  

 mėnesinį darbo užmokestį (bruto) iki 1836 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: 
 

 aukštasis universitetinis techninis išsilavinimas; 

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

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

 gebėti skaityti techninius brėžinius ar panašaus pobūdžio dokumentaciją; 

 gebėjimas vykdyti planavimo darbus naudojantis MS Project ir Primavera programine įranga - 
privalumas; 

 kaštų kontrolės ar sąmatų sudarymo darbo patirtis būtų privalumas; 

 darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Visio, Microsoft Project). 
 
 

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, siųsti el. paštu cv@orlenlietuva.lt iki 2022.07.30 

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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