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IEŠKOME IT SISTEMŲ VYSTYTOJO (-S)! 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) 7-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: 

• informacinių sistemų plėtra, informacinių sistemų plėtros projektų įgyvendinimas; 

• VIPA įmonės ir darbuotojų poreikių sisteminimas, pasiūlymų teikimas siekiant sukurti ir įdiegti naujas sistemas ar 

pagerinti jau esamas; 

• bendradarbiavimas su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir atstovavimas VIPA interesams, siekiant užtikrinti 

sklandų informacinių sistemų kūrimo ir įdiegimo procesą; 

• VIPA darbuotojų mokymas perprantant naujų ar patobulintų esamų sistemų įrankių savybes bei konsultavimas su 

šia sritimi susijusiais klausimais. 

REIKALAVIMAI: 

• turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

• turėti darbo patirties informacinių sistemų ar kitų programų kūrimo, diegimo ar administravimo srityje;  

• privalumai: 

 patirtis duomenų mainų platformos kūrime ar diegime; 

 patirtis kuriant duomenų mainų sąsajas tarp informacinių sistemų; 

 darbo patirtis finansų įstaigų ir kredito įstaigų veiklos srityje;  

 Europos Sąjungos regioninės politikos, Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų arba valstybės lėšomis 

finansuojamų programų administravimo ir įgyvendinimo reglamentuojančių teisės aktų išmanymas. 

TIKIMĖS KAD JŪS: 

• išmanote operacinių sistemų bei taikomųjų programų veikimo principus;  

• gerai išmanote kompiuterinę architektūrą; 

• turite veiklos planavimo įgūdžius, analitinį mąstymą; 

• mokate rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją; 

• išmanote dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles; 

• mokate anglų kalbą B2 lygiu. 

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

vystytojas (-a). Informuosime tik atrinktus kandidatus. Atsakingas asmuo:  Inga Andruškevičiūtė, tel. Nr. 

pasiteiravimui (8 5) 266 1 208. 

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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