
KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA:
• Agentūros valdomų fondų / finansinių priemonių apskaitos tvarkymas ir finansinės atskaitomybės sudarymas, 

vadovaujantis, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS)

• Agentūrai skiriamos techninės paramos lėšų metinių biudžetų planavimas, ataskaitinių laikotarpių faktinių išlaidų 

analizavimas, lėšų panaudojimo ataskaitų rengimas

• ataskaitų rengimas ir pateikimas atsakingoms institucijoms

• dalyvavimas Agentūros teikiamų paslaugų / administruojamų projektų įgyvendinime

• duomenų vedimas į atitinkamas duomenų bazes

• tinkamo dokumentų bei bylų saugojimo užtikrinimas

• rengimas ir dalyvavimas atnaujinant Agentūros apskaitą ir skyriaus veiklą reglamentuojančias procedūras, 

tvarkas, taisykles

TIKIMĖS KAD TU:
• turi aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą

• turi buhalterinės ir/arba projektų apskaitos tvarkymo patirties

• išmanai dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, gebi rengti teisės aktų projektus, organizacinius ir 

informacinius dokumentus

• išmanai viešojo sektoriaus subjektų, akcinių bendrovių ir finansinių įstaigų buhalterinę apskaitą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatas

• išmanai finansinių paslaugų teikimo ir veikimo principus

MES SIŪLOME:
• sveikatos draudimą

• papildomą poilsio dieną gimtadienio proga

• darbo užmokestį (2100 Eur - 2400 Eur prieš mokesčius);

• anglų kalbos mokymus

• profesinio tobulėjimo galimybes

• galimybę dirbti dalį laiko namuose

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 9-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta

uždaroji akcinė bendrovė - finansų įstaiga, skatinanti 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 finansininkas (-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

FINANSININKO (-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/.
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