Šiuo metu prie Teisės ir personalo skyriaus komandos Vilniuje
kviečiame prisijungti

TEISININKĄ, gerai išmanantį viešuosius pirkimus ir (arba) statybą
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ vykdo Vilniaus miesto infrastruktūrinių projektų valdymą ir statinių
statybos techninę priežiūrą. Bendrovė per metus valdo apie 100 projektų, kuriuos įgyvendinus
atnaujinami ar pastatomi nauji visuomeniniai pastatai, atnaujinamos viešosios erdvės. Bendrovėje dirba
profesionalūs statybos, viešųjų pirkimų, ES paramos specialistai. Kiekvienas darbuotojas reikšmingai
prisideda keičiant Vilniaus miesto veidą.
Bendrovė šiuo metu ieško TEISININKO, gerai išmanančio viešuosius pirkimus ir (arba) statybą
Darbo aprašymas:
▪ Aktyvi pagalba projektų vadovams, siekiant užtikrinti sėkmingą projektų įgyvendinimą;
▪ Viešųjų sutarčių vykdymo priežiūra, rizikų valdymas (projektavimo, rangos sutartys);
▪ Pagalba projektų vadovams rengiant raštus paslaugų teikėjams ar rangovams;
▪ Teisinių veiksmų inicijavimas, siekiant užtikrinti tinkamą sutarčių vykdymą;
▪ Įvairų viešojo pirkimo sutarčių rengimas, ar peržiūra, siekiant apsaugoti bendrovės interesus bei
Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus;
▪ Aktualių teisės aktų, teismų praktikos analizė ir taikymas bendrovės veikloje;
▪ Vidaus teisės aktų rengimą, kitų teisinių dokumentų rengimą bendrovės veiklos klausimais.
Reikalavimai:
▪ aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas;
▪ bent vienerių metų teisinio darbo patirtis;
▪ būtinas labai geras viešųjų pirkimų ir (arba) statybos teisės išmanymas ir darbo patirtis šiose srityse;
▪ būtini labai geri dokumentų rengimo įgūdžiai: raštvedybos taisyklų išmanymas ir pritaikymas;
logiškas ir strategiškai apgalvotas informacijos išdėstymas, įsigilinus į situacijos kontekstą ir surinkus
visą reikšmingą informaciją;
▪ puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, leidžiantys pagarbiai ir efektyviai pasiekti norimų
tikslų;
▪ stiprus analitinis mąstymas ir gebėjimas pagrįsti savo siūlomus sprendimus.
Siūlome:
▪ atsakingą, dinamišką ir įdomų darbą profesionalų komandoje;
▪ plačias profesinės saviraiškos galimybes įvairiose teisės srityse;
▪ galimybę tobulinti profesinius įgūdžius ir asmenines savybes;
▪ konkurencingą, kompetencijas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą.
Darbo laikas – visa darbo diena.
Darbo vieta – Vilnius, Algirdo g. 19.
Gyvenimo aprašymus siųskite el. paštu karjera@vilniausvystymas.lt iki 2019 m. kovo 29 d., antraštėje
nurodydami TEISININKAS. Klausimus galite pateikti elektroniniu paštu.
Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.

