
 
 

Siūlome darbą  

EKOLOGUI (-EI) 
 

 

Jūsų pagrindinės užduotys bus: 

 administruoti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą (pagal ISO 14001); 

 dirbti su GPAIS, AIVIKS, PTAKIS, ATVR sistemomis; 

 rūpintis ir analizuoti oro taršos emisijų, triukšmo bei kvapų matavimų organizavimu, analize bei 

rezultatų pateikimu;  

 analizuoti gamybinių atliekų, vandens sunaudojimą cechuose ir kituose padaliniuose; 

 rūpintis pakuočių apskaitos vykdymo užtikrinimu, susijusių ataskaitų rengimu; 

 apskaičiuoti aplinkosauginius mokesčius (už stacionarius, mobilius ir kitus taršos šaltinius);  

 atstovauti įmonę aplinkos apsaugos klausimais organizacijose; nustatytu laiku teikti aplinkos 

apsaugos ataskaitas; 

 rūpinti aplinkos apsaugos leidimais; pagal poreikį sudaryti sutartis su įmonėmis, 

utilizuojančiomis atliekas; 

 rūpintis atliekų rūšiavimu, apskaita ir jų perdavimu atliekų tvarkytojams.  

 

Iš Jūsų tikimės: 

 kad gebate organizuoti aplinkosaugos reikalavimų laikymosi vykdymą ir kontrolę;  

 gebate identifikuoti aplinkosaugos srityje atsirandančias problemas, siūlote sprendimus joms 

spręsti; 

 turite 2-3 metų darbo patirties aplinkosaugos srityje (gamybinėje įmonėje būtų didelis 

privalumas); 

 GPAIS AIVIKS, PTAKIS, ATVR sistemų išmanymo; 

 LR teisinių reikalavimų aplinkos apsaugos srityje išmanymo; 

 aukštojo išsilavinimo (aplinkosaugos srityje);  

 puikių darbo kompiuteriu įgūdžių;  

 strateginio, analitinio mąstymo, iniciatyvumo, atsakingumo ir gerų planavimo bei 

komunikavimo įgūdžių. 

 

Jums siūlome: 

 nuo kompetencijos ir darbo rezultatų priklausantį atlygį, nuo 1500 Eur iki 2500 Eur per mėn., 

kuris mokamas visada laiku 2 kartus per mėnesį; 

 kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo galimybes; 

 visas socialines garantijas ir papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7). 

 

Darbo vietos adresas – Kauno g. 114, Marijampolė. 

Darbo laiko trukmė –  visa darbo diena (nuo 8.00 val. iki 16.30 val., pietūs 12.00-12.30 val.). 
 

__________________ 
 

Lauksime Jūsų gyvenimo aprašymo (CV). 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. 
 

*Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką, jūs suteikiate UAB "Marijampolės pieno konservai" savo asmens 

duomenis. Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis UAB "Marijampolės pieno konservai" 

darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 


