IEŠKOME VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO (-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 finans avimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir
administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų
paslaugų modernizavimui.

DARBO POBŪDIS:
•

Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.

•

Metinių viešųjų pirkimų planų sudarymas.

•

Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimo procedūrų vykdymas.

•

Derinti ir rengti sutartis su pirkimus laimėjusiais tiekėjais.

•

Teisės aktų nustatyta tvarka rengti viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas.

•

Viešųjų pirkimų sutarčių administravimas, viešinimas ir įgyvendinimo priežiūra.

•

Konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais.

REIKALAVIMAI:
•

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą .

•

Turėti ne mažesnę, kaip 2 metų viešųjų pirkimų vykdymo patirties.

•

Būti gerai susipažinus su Viešųjų pirkimų ir kitais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą.

•

Mokėti dirbti su CVP IS.

•

Turėti teisinių dokumentų rengimo įgūdžius.

TIKIMĖS, KAD JŪS:
•

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

•

Gebate dirbti savarankiškai.

•

Esate orientuotas (-a) į 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 Viešųjų pirkimų
specialistas (-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/.
Pl ė t ra

F in an s ai

In ov ac ij os

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
info@vipa.lt

+ 370 5 203 4977

www.vipa.lt

