
 

Jei tu pasižymi puikiai išvystytais komunikavimo gebėjimais, esi pozityvus, aktyvus, 

energingas ir lengvai bendraujantis, 

siūlome darbą 

TRANSPORTO VADYBININKUI (-EI) 

 

Darbo pobūdis: 

 Išmanyti autotransporto priemonės mechanizmus, techninio aptarnavimo periodiškumą ir darbų 

atlikimo nuoseklumą, automobilių eksploatavimo taisykles; dokumentacijos ir apskaitos vedimo 

principus; 

 Administruoti ir kontroliuoti pavestus vadovo darbus, užtikrinant sklandų veiklos procesą, 

kokybišką jų atlikimą ir profesionalų komunikavimą; 

 Analizuoti, rengti ir laiku pildyti transporto skyriaus dokumentus (įvedant duomenis į programas) 

bei užtikrinti dokumentacijos atitikimą teisės aktams. 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su vairuotojais, draudimo atstovais (eismo įvykių metu), operatyviai 

spręsi iškilusius kasdienius klausimus; 

 Įmonės transporto priemonių techninės apžiūros kontrolė planavimas ir koordinavimas;  

 Informacijos iš vairuotojų dėl gedimų surinkimas; iškilusių problemų sprendimas. 

 Transporto priemonių servisų planavimas, organizavimas, kontrolė. Atsarginių detalių pirkimo 

kontrolė, apskaita. 

 

Reikalavimai: 

 Aukštesnysis inžinerinis arba techninis išsilavinimas;  

 Darbo patirtis transporto srityje, atidumas ir gebėjimas efektyviai organizuoti savo darbą; 

 Gebėjimas valdyti informacijos srautus; 

 Puikios raštvedybos bei kompiuterinio raštingumo žinios; 

 Gebėjimas dirbti kolektyve, spręsti konfliktines situacijas; 

 Patirtis dirbant su sunkiasvorėmis transporto priemonėmis - privalumas. 

 

Mes siūlome:  

 Dinamišką, turintį iššūkių darbą, kuris leis tobulėti ir drauge su komanda siekti aukščiausių rezultatų; 

 Automobilį darbinių pareigų atlikimui; 

 Visas socialines garantijas papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7); 

 Kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo galimybes. 

 

Sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis. 

Darbo užmokestis - nuo kompetencijos ir darbo rezultatų priklausantis atlygis, pagal susitarimą (pradedant 

nuo 1500 - 2300 Eur per mėn.), kuris mokamas visada laiku 2 kartus per mėnesį; 

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

Darbo vietos adresas – Kauno g. 114, Marijampolė. 

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. 


