IEŠKOME AKTYVŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PROJEKTŲ FINANSININKO (-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.

KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA:
•

paskolų portfelio administravimas, paskolų gavėjų įmokų apskaitymas, skolų monitoringo vykdymas,

•

su projektų administravimu susijusių procedūrų, dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra,

•

atsižvelgiant į paskirtų programų administravimo reikalavimus, nustatytų ataskaitų rengimas,

•

projektų veiklų įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė,

•

pagalba kuriant, diegiant ir testuojant informacinę sistemą,

•

ES struktūrinių fondų techninės paramos lėšų, skirtų projektų finansavimui, administravimas.

TIKIMĖS KAD TU:
•

esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

•

turi finansavimo sutarčių (paskolų, garantijų ir pan. finansinių priemonių) administravimo patirties, patirtis dirbant
su ES struktūrinės paramos informacine valdymo ir priežiūros sistema SFMIS – privalumas;

•

išmanai finansinių paslaugų/priemonių teikimo ir veikimo principus;

•

moki rinkti, sisteminti, analizuoti didelės apimties informaciją;

•

išmanai dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

•

gebi dirbti tiek komandoje, tiek ir individualiai, efektyviai planuojant ir organizuojant savo darbo laiką.

MES SIŪLOME:
•

darbą veržlioje ir sparčiai augančioje organizacijoje,

•

profesinio tobulėjimo galimybes,

•

konkurencingą darbo užmokestį ir motyvacines priemones;

•

profesionalią ir draugišką VIPA komandą.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško laukiame adresu karjera@vipa.lt (su nuoroda finansininkas (-ė)).
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Atsakingas asmuo: Ramunė Kandzežauskienė, tel. nr. pasiteiravimui (8 5) 203 4665.
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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