
 
 

TIEKIMO SPECIALISTAS (-Ė) 
 

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie pirkimų komandos bei padėtų mums rūpintis pirkimų procesu. 
 

Jūsų pagrindinės užduotys bus: 

 pirkimo strategijos formavimas, įgyvendinimas ir efektyvaus tiekimo užtikrinimas; 

 rengti dokumentaciją atsargų, paslaugų ir/ar įrangos pirkimų/tiekimo inicijavimui. Rengti ir 

administruoti pirkimų konkursų procesus; 

 pardavėjų ir tiekėjų paieška Lietuvoje ir Užsienyje; geriausių pasiūlymų vertinimas bei atranka (pagal 

kokybę, savalaikiškumą, kainą ir pan.); 

 bendravimas, ryšių palaikymas ir derybos su pardavėjais bei tiekėjais, dėl prekių tiekimo galimybių, 

kainų, tiekimo sąlygų ir grafikų numatymo. Sutarčių sudarymas ir administravimas; 

 užtikrinti perkamų prekių kokybę (sertifikatai ir pan.), spręsti iškilusias problemas.  

 administruoti užsakytų ir gautų prekių apskaitą; 

 dalyvauti rengiant pirkimų planus, kontroliuoti pirkimo planų vykdymą. Analizuoti atsargų likučius, 

nustatyti tiekimo poreikius; 

 inicijuoti sprendimus, nuolat tobulinti pirkimo metodus/procesus, siekiant įgyvendinti įmonės 

strategiją bei gerinti įmonės veiklos rezultatus. 

 

Iš Jūsų tikimės: 

 pirkimų, derybų, vadovavimo komandai patirties; 

 gebėjimo valdyti, optimizuoti kaštus, susijusius su pirkimų procesais; 

 aukštojo išsilavinimas (verslo vadybos, rinkodaros vadybos srityje); 

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

įgūdžių; 

 puikių anglų kalbos žodžiu ir raštu žinių, kitų kalbų (vokiečių, rusų) mokėjimas būtų privalumas; 

 puikių darbo kompiuteriu (MS Office programų paketu), įgūdžių; sveikintinas gebėjimas dirbti 

specializuotomis apskaitos programomis;  

 maisto pramonės ir gamybos procesų išmanymas, patirtis gamybinėje įmonėje būtų privalumas. 

 

Jums siūlome: 

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

kuris mokamas visada laiku 2 kartus per mėnesį; 

 iššūkius ir profesinio augimo galimybę sėkmingai ir stabiliai dirbančioje įmonėje; 

 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 


