
 

                        

 

KELIAS Į TAVO GALIMYBĘ TOBULĖTI! 

Darbui naftos perdirbimo produktų gamykloje, Mechanikos skyriaus Statinių techninės priežiūros ir remonto 

grupėje reikalingas: 

Inžinierius statybininkas 

Darbo aprašymas: 
  

 vykdyti akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ priskirtų statinių techninę priežiūrą; 

 rengti statinių ir jų inžinerinių sistemų apžiūros aktus ir nustatyti remonto darbų apimtis; 

 koordinuoti rangovinių įmonių atliekamus statybos darbus, kontroliuoti jų kokybės atitikimą teisės aktuose bei 
sutartyje keliamiems reikalavimams; 

 tikrinti ir suderinti statybos darbų remonto technologijas ir darbų apimtis; 

 kontroliuoti ir derinti statinio projekto pakeitimus, leidimo statyti sąlygų vykdymą; 

 tikrinti statybos darbų sąmatas, atliktų darbų dokumentus. 
 
Siūlome: 
  

 mėnesinį darbo užmokestį (bruto) iki 2274 EUR (konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo 
patirtį ir kompetenciją) bei kintamąją darbo užmokesčio dalį (iki 15 %); 

 platų papildomų naudų paketą:  
 nemokamą pervežimą autobusu į darbą / iš darbo (Mažeikiai – Juodeikiai – Mažeikiai); 
 gyvybės ir sveikatos draudimus; 
 darbdavio mokamas įmokas į darbuotojų pensinio kaupimo fondą; 
 papildomas atostogų dienas; 
 metinę priemoką, priklausančią nuo bendrovės veiklos rezultatų; 
 sporto renginius darbuotojams, kalėdinius, vasaros renginius darbuotojams ir jų šeimos nariams; 
 darbuotojų vaikų vasaros poilsio rėmimą; 
 vidinės karjeros galimybes ir mokymus; 
 nuolaidas degalams ir kitas papildomas naudas. 

 
Reikalavimai: 
 

 aukštasis techninis išsilavinimas (statybos inžinerijos – būtų privalumas); 

 mokėti lietuvių, anglų 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 statomų ar remontuojamų statinių (ypatingų statinių, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos 
pastatų) techninius, ekonominius, ergonominius, ekologinius ir estetinius reikalavimus; 

 išmanyti statybos darbų technologijas, statybinių medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas; 

 išmanyti darbą kompiuteriu (kiek tai reikalinga funkcijoms kokybiškai atlikti). 
 
     Kontaktinis asmuo: Taira Jakštienė mob.861620542, tel.844392215. 

 
Gyvenimo aprašymą, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, siųsti el. paštu cv@orlenlietuva.lt iki 
2023.03.31 
 

Kandidatų asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Kandidatų į darbuotojus asmens privatumo politikos 
nuostatas  Kandidatu privatumo politika_LT.pdf (orlenlietuva.lt) 
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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