
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 INFORMACINIŲ 

SISTEMŲ PROJEKTŲ VADOVAS (-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

INFORMACINIŲ SISTEMŲ

PROJEKTŲ VADOVO (-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/.

KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA:
• informacinių technologijų įrangos, produktų ir paslaugų rinkos tyrimai ir analizė;

• techninių specifikacijų ir specialiųjų sąlygų informacinių technologijų produktų ir paslaugų, įrangos 

pirkimams rengimas;

• duomenų šaltinių analizė, duomenų žemėlapių sudarymas;

• pokyčių įgyvendinimas ir incidentų sprendimas;

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

užtikrinti sklandų informacinių sistemų kūrimo ir įdiegimo procesą;

• aktyvus bendradarbiavimas su kitais VIPA skyriais/departamentais analizuojant veiklos optimizavimo 

poreikius.

TIKIMĖS KAD TU:
• turi aukštąjį išsilavinimą matematikos, fizikos arba IT srityje;

• turi analitinį mąstymą, gebi apdoroti informaciją ir teikti savo išvadas;

• išmanai/esi susipažinęs su verslo procesų kūrimu/ analize/ ar jos gerosiomis praktikomis;

• turi patirties vystant IT produktus orientuotus į veiklos procesų skaitmenizavimą ir optimizavimą;

• esi komunikabilus, gebi struktūrizuotai ir aiškiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

MES SIŪLOME:
• sveikatos draudimą;

• papildomą atostogų dieną gimimo dienos proga;

• profesinio tobulėjimo galimybes;

• atlyginimą (2800 Eur prieš mokesčius);

• priedus ir kitas motyvacines priemones;

• profesionalią ir draugišką VIPA komandą.


