
 
 

STATYBOS DARBŲ VADOVAS 

 

Darbo pobūdis: 

• Sudaryti einamųjų ir perspektyvinių statybos, plėtros, rekonstrukcijos, remonto darbų planų 

projektus, sąmatas, dalyvauti jų rengime; teikti pastabas jau parengtiems projektams. 

• Užtikrinti statybos darbų įvykdymą nustatytais terminais, laikantis visų statybos darbų įstatymų 

(brėžinių, techninių sąlygų, projektų ir kt.). 

• Vykdyti statybos, remonto ir t.t. darbų kokybės, apimčių ir kainų, jų atitikimo projektams, 

sąmatoms ir statybos normoms techninę priežiūrą; medžiagų ir įrankių kontrolė. 

• Objektų vizitavimas; darbų objektuose planavimas, organizavimas ir priežiūra; kontroliuoti 

rangovų (subrangovų) darbuotojų, dirbančių statybos aikštelėje (objekte) darbą bei saugą. 

• Racionalus darbų planavimas, darbų paskirstymas darbuotojams, sugebėjimas savarankiškai 

spręsti kilusias problemas, dirbti komandoje. 

• Dokumentacijos pildymas ir tvarkymas, užtikrinant jos atitikimą teisės aktams bei jų 

administravimas statybos tarnyboje. 

• Vykdyti statinių techninę priežiūrą. 

• Darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas. 

Reikalavimai: 

• Aukštasis statybos inžinerijos išsilavinimas. 

• Darbo patirtis statybos objekto valdyme, statybos procesų išmanymas, statybos darbų valdymo 

patirtis; gebėjimas savarankiškai organizuoti ir valdyti statybos procesą. 

• Darbų ir gaisrinės saugos instrukcijų žinojimas. 

• Darbo patirtis nuo 3 metų. 

• Gebėjimas vadovauti komandai, mokėti aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, organizuoti 

darbus, paskirstyti užduotis, turėti kontrolės ir laiko planavimo įgūdžius. 

• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (brėžinių skaitymas (AutoCAD, Sistela ir pan.), dokumentų 

rengimas, sąmatų sudarymas). 

• Vairuotojo pažymėjimas B kategorija. 

Privalumas: 

• Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti statinio statybos darbų vadovo pareigas. 

Mes siūlome:  

• atlyginimą pagal susitarimą, kuris mokamas visada laiku - 2 kartus per mėnesį; 

• kvalifikacijos kėlimo galimybes; 

• visas socialines garantijas ir gyvybės draudimą; 

• automobilis darbo funkcijoms vykdyti. 

 

Sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis. 

Darbo užmokestis – nuo 2000 Eur (pagal susitarimą, priklausomai nuo kompetencijų). 

Darbo laiko trukmė – pilna darbo diena. 

_________ 



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 

 


