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IEŠKOME ADMINISTRATORIAUS (-ĖS)! 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) 6-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė 

bendrovė - finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas 

Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir 

administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų 

paslaugų modernizavimui. 

DARBO POBŪDIS: 

• Bendrovės veiklos administravimas. 

• Bendrovės raštvedybos organizavimas ir tvarkymas: 

o metinių dokumentacijos planų ir jų papildymų sudarymas; 

o raštų, protokolų, įsakymų ir kitų dokumentų rengimas; 

o dokumentų registravimas ir apskaita, bylų tvarkymo, archyvavimo ir saugojimo procesų organizavima s. 

• Skambučių ir korespondencijos valdymas. 

• Posėdžių ir susitikimų planavimas bei organizavimas. 

• Dalyvavimas kuriant bendrovės dokumentų valdymo ir kitas su administracijos veikla susijusias vidaus procedūras 

(procesus). 

• Bendravimas su tiekėjais dėl biuro kasdieninės veiklos priežiūros. 

REIKALAVIMAI: 

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. 

• Turėti raštvedybos tvarkymo patirties: puikiai išmanyti dokumentų (raštų, teisės aktų projektų, sutarčių, nutarimų, 

protokolų, įsakymų, kt.) rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti įstaigų dokumentų 

valdymo procesą (reikalavimus dokumentų registravimui, apskaitai, archyvavimui ir pan.) . 

• Turėti patirties organizuojant susitikimus, posėdžius reikalingus padalinio/įmonės veiklai. 

• Gebėti planuoti ir organizuoti savo ir kitų veiklą, išmanyti etiketo reikalavimus. 

• Labai gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbą (ne mažesniu nei B2 lygiu) . 

TIKIMĖS, KAD JŪS: 

• Esate atsakingas (-a), kruopštus (-i), komunikabilus (-i). 

• Pasižymite greita orientacija, problemų sprendimu. 

• Gebate atlikti kelias užduotis vienu metu (multi-task); 

• Esate orientuotas (-a) į greitą rezultatų pasiekimą. 

MES SIŪLOME: 

• Darbą veržlioje ir sparčiai augančioje organizacijoje.  

• Profesinio tobulėjimo galimybes; 

• Konkurencingą darbo užmokestį ir motyvacines priemones. 

• Profesionalią ir draugišką VIPA komandą. 

 

Jūsų gyvenimo aprašymo (CV), motyvacinio laiško laukiame adresu karjera@vipa.lt  (su  nuoroda  Administratorius 

(-ė). Informuosime tik atrinktus kandidatus. Atsakingas asmuo:  Bernadeta Griciūtė, tel. nr. pasiteiravimui (8  5)  

203  4893. 

Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis VIPA ir sutinkate, kad Jūsų duomenys VIPA duomenų bazėje bus 

saugomi 36 mėnesius. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu karjera@vipa.lt. Daugiau apie 

asmens duomenų tvarkymą VIPA galite perskaityti čia: http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/. 
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