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VYR. BUHALTERIS MARIJAMPOLĖ
Darbo aprašymas:
Finansinės ir mokestinės atskaitomybės strategijos ir politikos įgyvendinimo įmonėje
užtikrinimas;
Finansinių ir veiklos dokumentų sisteminimas, mokestinių deklaracijų valstybinėms
institucijoms rengimas, išvadų ir pasiūlymų formavimas;
Finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo užtikrinimas;
Dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant įmonės finansų politiką;
Pavaldžių darbuotojų darbo užduočių koordinavimas.
Reikalavimai:
Baigtos studijos ir įgytas aukštasis ekonomikos ar finansinis išsilavinimas;
Ne mažiau nei 5 metų vyr. buhalterio darbo patirtis;
Labai geras LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą bei mokesčius išmanymas;
Darbo patirtis su buhalterinės apskaitos programa NAVISION būtų pranašumas;
Anglų, rusų kalbos žinios būtų didelis pranašumas;
avarankiškumas, kruopštumas, punktualumas.
Kontaktinė informacija:
Kontaktinis asmuo Lina Mikolaitienė, Personalo projektų vadovė
El. paštas: lina@cvonline.lt
Informacija telefonu: +370 620 37377

Tarptautinio krovinių vežimo transp. priem. vairuotojas
Darbo pobūdis: *Krovinių pervežimas 8-iečiais autovežiais į Armėniją ir Gruziją.
Išsilavinimas: Pagrindinis su profesine kval.
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Profesija: Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas
Darbo patirtis: nuo 1 metų
Mokymo/studijų programa: CE kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
Sugebėjimai: Turi vairuotojo teises
Kalbos: supratimas rašymas kalbėjimas
Gruzinų kalba Pažengęs vartotojas Pažengęs vartotojas Pažengęs vartotojas
Armėnų kalba Pradedantis vartotojas Pažengęs vartotojas Pažengęs vartotojas
Vairuotojo pažymėjimas: CE
Mažiausias: 1350,00 LTL
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per
mėnesį
Kontaktinis asmuo: V. Murauskienė
Kontakto tipas: Darbo
Mobilus telefonas: +37069984452
Pageidavimus pateikti: Paskambinti atsakingam asmeniui
Fasadininkas
UAB "KAUNESTA", 300002812
Darbo pobūdis: Ieškome tinkuojamojo fasado darbams atlikti Marijampolėje kvalifikuotų
fasadininkų, brigados ar įmonės.
Išsilavinimas: Vidurinis bendro lavinimo
Profesija: Apdailininkas
Darbo patirtis: nuo 2 metų
Vidutinis: 1500,00 LTL
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama kartą per
mėnesį darbuotojui sutikus
Kitos apmokėjimo sąlygos: Pagal susitarimą
Kontaktinis asmuo: Egidijus Klusas
Kontakto tipas: Darbo
Mobilus telefonas: +37061870221
El. paštas: info@kaunesta.lt
Pageidavimus pateikti: Paskambinti atsakingam asmeniui
Miško pjovėjas
Uždaroji akcinė bendrovė "Miško darbai", 165788357
Darbo pobūdis: jaunuolynų ugdymas, medienos ruoša
http://www.miskodarbai.lt
Išsilavinimas: Pagrindinis su profesine kval.
Profesija: Kvalifikuotas miško darbininkas
Vidutinis: 1500,00 LTL
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per
mėnesį
Kontaktinis asmuo: Vidmantas jusas
Kontakto tipas: Darbo
Mobilus telefonas: +37068715351
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El. paštas:

vidmantas@miskodarbai.lt

Pageidavimus pateikti:

Paskambinti atsakingam asmeniui

KOKYBĖS SKYRIAUS INŽINIERIUS - KONTROLIERIUS
Noriu personalo sprendimų grupės klientas
Mūsų klientei – šiuolaikiškai metalo gamybos kompanijai, darbui Marijampolėje reikalingas:
Darbo aprašymas:
Užtikrinti kokybės vadybos sistemos veikimą;
Planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti kokybės kontrolierių darbą;
Kontroliuoti gaminamų, pagamintų ir ruošiamų išsiuntimui produktų kokybę pagal techninių
dokumentų kokybės vadybos sistemos reikalavimus;
Užtikrinti netinkamų produktų izoliavimą, organizuoti ir vykdyti neatitikčių analizę, dalyvauti
priežasčių nustatyme;
Atlikti sudėtingus matavimus technologijos procesų ir produktų kontrolės metu;
Dalyvauti rengiant FMEA, kontrolės bei kokybės planus.
Reikalavimai:
aukštasis techninis išsilavinimas;
panašaus darbo patirtis;
darbo kompiuteriu įgūdžiai;
geros anglų kalbos žinios;
iniciatyvumas, vadovavimo įgūdžai, savarankiškumas.
Naudingi įgūdžiai:
Kokybės vadybos, tarptautinių standartų išmanymas;
Metrologo darbo patirtis.
Mes siūlome:
Geras darbo ir atlygio sąlygas, profesinio tobulėjimo galimybes bei darbui reikalingas
priemones.
Reikalingos kalbų žinios Anglų
Darbo laikas Visa darbo diena
Vietovė Marijampolė
Kontaktinė informacija:
Kontaktinis asmuo Rasa, Projektų vadovė
El. paštas: kaunas@noriudarbo.lt
Adresas: K. Donelaičio g. 62-203
Informacija telefonu: 8 37 323714
DRAUDIMO KONSULTANTAS (-Ė)
Darbo aprašymas:
Aktyvi naujų klientų paieška ir pasitikėjimu paremtų santykių su klientais kūrimas
Esamų klientų aptarnavimas
Klientų poreikių išsiaiškinimas ir geriausiai jų poreikius atitinkančių finansinių paslaugų
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pasiūlymas
Sutarčių ruošimas ir pasirašymas
Reikalavimai:
Siekimas tobulėti
Pasitikėjimas savimi
Sugebėjimas bendrauti ir palaikyti ryšius
Savarankiškumas
Noras dirbti ir užsidirbti
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
Iniciatyvumas
Patirtis pardavimų srityje būtų privalumas
Mes siūlome:
Puikias uždarbio galimybes; karjeros galimybes
Nuolatinius mokymus ir asmeninį tobulėjimą
Lankstų grafiką
Gerą mikroklimatą bei pripažinimą komandoje
Darbo laikas Darbas po paskaitų, Pusė darbo dienos, Visa darbo diena
Vietovė Kaunas, Marijampolė, Kėdainiai, Prienai, Vilkaviškis
Kontaktinė informacija:
Kontaktinis asmuo Ema
El. paštas: e.maciuleviciute@finansukonsultantas.lt
Informacija telefonu: +370 614 88916
PZU Lietuva gyvybės draudimas, UAB
UAB DK PZU Lietuva ir UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas, kuriančios ir teikiančios
draudimo sprendimus visoje Lietuvoje, priklauso didžiausiai Vidurio Europoje draudimo grupei
PZU. Už sąžiningą kainą savo klientams siūlome visą draudimo paslaugų spektrą, operatyviai ir
atsakingai atlyginame nuostolius.
PZU Lietuva draudimo grupėje Lietuvoje dirba daugiau kaip 650 darbuotojų ir per 300
priklausomų tarpininkų.
DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO
Darbo aprašymas:
Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą įmonėje;
organizuoti gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą įmonėje;
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas;
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimas;
Privalumas - pažymėjimas leidžiantis dirbti maisto produktų gamybos srityje;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Patirtis darbų saugos ir sveikatos srityje;
Privalumas- darbo patirtis gamybinėje įmonėje;
Mes siūlome:
Galimybę dirbti jauname, draugiškame kolektyve;
Patrauklias darbo sąlygas ir konkurencingą darbo užmokestį;
Profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
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Reikalingas išsilavinimas Aukštasis universitetinis
Reikalingos kalbų žinios Lietuvių
Darbo laikas Visa darbo diena
Vietovė Marijampolė
Kontaktinė informacija:
Kontaktinis asmuo Lina Žebrauskienė, Atrankų koordinatorė
El. paštas: l.zebrauskiene@arvi.lt
Adresas: Basanavičiaus a. 8, Marijampolė, LT-68308
"ARVI" ir ko, UAB
Skirtingą veiklą jau daugiau nei 20 metų vykdančias ARVI grupės įmones vienija bendra verslo
filosofija, kurios centrinė ašis - klientas. ARVI grupės veiklos sėkmės garantas - mokėjimas
numatyti kliento poreikius anksčiau, nei jie atsiranda, ir pasiūlyti visapusišką prekių ir paslaugų
kompleksą.
ARVI įmonių grupė - tai atvira inovacijoms, patikima ir stabili korporacija. Ši grupė vienija
daugiau nei 20 Lietuvoje ir užsienyje veikiančių įmonių.
Pardavimų telefonu vadybininkas (ė)
Darbo vieta:
Marijampolė
Darbo pobūdis:
Aktyvūs pardavimai telefonu esamiems ir naujiems klientams;
Individualių ir komandinių pardavimo tikslų įgyvendinimas.
Reikalavimai:
Begalinis noras mokytis, dirbti ir užsidirbti;
Siekimas tobulėti ir neapsiriboti pasiektu;
Gebėjimas įtikinimai pristatyti idėją, produktą, paslaugą;
Bendravimas ir bendradarbiavimas;
Atkaklumas ir gebėjimas greitai adaptuotis.
Mes jums siūlome:
Visas socialines garantijas,
Laiku mokamą atlyginimą;
Realius, nuo pardavimo rezultatų priklausančius, priedus;
Vertingą patirtį pardavimų srityje;
Nuolatinius mokymus;
Karjeros galimybes;
Darbą, kurį lengva suderinti su studijomis ar kitu darbu (yra galimybė dirbti tik vakarais).
Atlyginimas:
800 - 3000
Kita informacija:
Darbo laikas dienomis (8.30 - 16.00) arba vakarais (16.00 - 20.45)
www.marijampolieciai.lt
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