Šiuo metu prie Projektavimo valdymo skyriaus komandos Vilniuje
kviečiame prisijungti

PROJEKTŲ VADOVĄ
Darbo pobūdis:









statytojo (užsakovo) funkcijų, susijusių su statinio projektavimo organizavimu, vykdymas:
išeities duomenų projektavimui surinkimas ir projekto rengimo dokumentų gavimo
organizavimas, statinio projektavimo techninių užduočių parengimas;
dalyvavimas projektavimo darbų viešųjų pirkimų dokumentų (techninės specifikacijos)
parengime, viešųjų pirkimų vykdytojų ir dalyvių konsultavimas techniniais klausimais;
dalyvavimas statinio projekto projektinių pasiūlymų vertinimuose bei jų pristatymo viešuosiuose
susirinkimuose;
projektavimo sutarčių įgyvendinimo kontrolė, pretenzijų ir kitų reikiamų raštų projektų
rangovams parengimas, konsultuojantis su bendrovės teisininkais ir kitų sričių specialistais;
pasitarimų projektavimo klausimais organizavimas;
statinio projekto ir/ar jo sudedamųjų dalių (-ies) bei jų tarpusavio suderinamumo analizė,
vertinimas; pastabų projektuotojui teikimas, projekto klaidų ir/ar neatitikimų identifikavimas, jų
taisymo organizavimas bei kontrolė;
statinio projekto bendrosios ir/ar dalinės ekspertizių organizavimas;
statinio projekto tvirtinimo organizavimas;
bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei pastatų valdytojų
atstovais, valstybinėmis institucijomis, kitais su projekto įgyvendinimu susijusiais fiziniais ir
juridiniais asmenimis.

Reikalavimai:








gebėjimo veikiant statytojo (užsakovo) vardu organizuoti darbus pagal šias statybos techninės
veiklos pagrindines sritis: statybinių tyrimų, statinio projektavimo, statinio projekto vykdymo
priežiūros, statinio projekto ekspertizės;
gebėjimo išnagrinėti, išanalizuoti ir įvertinti statinio projektą ir/ar jo sudedamąsias dalis (-į) bei
jų tarpusavio suderinamumą;
galiojančio atestato, suteikiančio teisę būti statinio projekto vadovu ir/ar statinio projekto dalies
vadovu (SA, SK, ŠVOK, VN, E);
patirties vykdant projekto vadovo ir/ar projekto dalies vadovo (SA, SK, ŠVOK, VN, E) funkcijas;
bent trijų viešojo pirkimo sutarčių įgyvendinimo patirties: pateikite užbaigtų objektų (ypatingų
statinių) sąrašą, esant galimybei - rekomendacijas, įvertinimus, kvalifikacijos kėlimo
dokumentus);
statinio informacinio modeliavimo (BIM) principų išmanymas;
kompiuterinio raštingumo, gebėjimo parengti argumentuotus dokumentus, susijusius su
statybinių tyrimų, statinio projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto
ekspertizės, statybos darbų sutarties įgyvendinimu;






atsakingumo, atkaklumo, savarankiškumo ir iniciatyvumo siekiant įgyvendinti nustatytus tikslus;
gero projektavimo ir statybos veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų išmanymo; žinių
apie viešųjų pirkimų organizavimą ir tvarką;
analitinio mąstymo, rizikų valdymo įgūdžių, gebėjimo ir noro išspręsti sudėtingas situacijas;
komandinio darbo vertės suvokimo ir bendro rezultato siekimo, komunikabilumo ir nuolatinio
bendradarbiavimo su kolegomis.

Bendrovė siūlo:





vykdydami projektavimo valdymo projektų vadovo funkcijas, turėsite galimybę įgyti naujos
patirties projektavimo, projektų vertinimo, projektavimo valdymo, vadybos, viešųjų pirkimų,
statybų teisės srityse;
mokymus ir konkurencingą atlyginimą;
sudėtingų projektų valdymą ir iššūkius;
geras darbo sąlygas.

Gyvenimo aprašymus siųskite:
karjera@vilniausvystymas.lt
Siųsdami gyvenimo aprašymą, nurodykite
poziciją, į kurią kandidatuojate
Vilniaus vystymo kompanija
Algirdo g. 19, Vilnius
www.vilniausvystymas.lt

PRISIDĖKITE KURIANT ŠIUOLAIKIŠKĄ IR
MODERNŲ VILNIŲ
Valdome apie 100 Vilniaus miesto infrastruktūrinių
projektų per metus, vykdome projektavimo ir statybos
valdymą, statinių statybos techninę priežiūrą.
Įgyvendinant projektus, atnaujinami ar pastatomi
nauji visuomeniniai pastatai, atnaujinamos viešosios
erdvės.
Bendrovėje dirba profesionalūs projektavimo,
statybos, viešųjų pirkimų, ES paramos specialistai.

