
KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA:
• klientų (juridinių asmenų) kreditingumo vertinimas

• dalyvavimas kredito rizikos ir klientų reitingavimo modelio diegime ir jo tobulinime

• kliento nemokumo ir nuostolio tikimybės vertinimas

• kredito teikimo proceso įmonėje peržiūra ir kontrolė

• paskolų vertinimo pagal riziką proceso kontrolė (pagal 9 TFAS)

• rizikos valdymo priemonių, rizikos ataskaitų pritaikymas ir diegimas VIPA reikmėms

TIKIMĖS KAD TU:

• turi mažiausiai 2 metų darbo patirtį rizikos vertinimo ar panašioje srityje

• esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos, matematikos, finansų srityje

• supranti finansinių paslaugų/priemonių teikimo, veikimo ir rizikos valdymo principus

• esi susipažinęs su kredito įstaigoms taikomais Bazelio reikalavimais, finansinių priemonių (paskolų) apskaita 

pagal 9 TFAS

• esi susipažinęs (-usi) su ES ir LR teisės aktų, reglamentuojančius finansų bei kredito įstaigų veiklą

• moki rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją

• išmanai dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles

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

• moki dirbti MS Excel kaip pažengęs vartotojas

• moki anglų kalba mažiausiai B1 lygiu

• dalyvavimo kredito komitetuose patirtis būtų privalumas

MES SIŪLOME:

• sveikatos draudimą

• papildomą poilsio dieną gimtadienio proga

• papildomą kasmetinių atostogų dieną už stažą

• anglų kalbos mokymus

• profesinio tobulėjimo galimybes

• darbą hibridiniu būdu

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 8-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.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško laukiame 

adresu karjera@vipa.lt (su nuoroda KREDITO RIZIKOS 

EKSPERTAS (-Ė)). Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

Atsakingas asmuo: Inga Andruškevičiūtė,

tel. nr. pasiteiravimui (8 5) 266 1208.

Gedimino pr. 18 / 

Jogailos g. 2

LT-01103 Vilnius, 

Lietuva

+370 5 203 4977

Ieškome

KREDITO RIZIKOS 

EKSPERTO (-ĖS)

Gyvenimo aprašymą (CV) ir 

motyvacinį laišką siųskite adresu

karjera@vipa.lt

info@vipa.lt

www.vipa.lt

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/.


