
Ruošti technines projektavimo sąlygas naujai statomiems, rekonstruojamiems,
remontuojamiems šilumos tinklams ir šilumos įrenginiams;
Tikrinti projektų atitikimą išduotoms projektavimo sąlygoms, teikti pastabas ir
siūlymus projekto rengėjui ir (arba) užsakovui;
Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
„Infostatyba“ derinti projektus ir dalyvauti statybos užbaigimo komisijų darbe;
Ruošti teritorijų planavimo sąlygas. Nagrinėti teritorijų planavimo dokumentus,
teikti jiems atsakymus Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS);
Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIIS) derinti
topografinius inžinerinių tinklų planus;
Konsultuoti vartotojus, ruošti atsakymus vartotojams su šilumos ūkiu susijusiais
klausimais.
Ruošti šilumos tiekimo tinklų statybos ir (arba) rekonstrukcijos technines
specifikacijas;
Tikrinti ir raštiškai nustatyta tvarka įforminti vartotojų naujai statomų,
modernizuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų šilumą naudojančių įrenginių
ir sistemų atitikimą išduotoms sąlygoms, projektui, bei šilumos ūkį
reglamentuojantiems reikalavimams;
Ruošti su Šilumos tiekimo tarnybos vartotojų priežiūros grupės veikla susijusią
ataskaitinę dokumentaciją;
Administratoriaus teisėmis AB „Klaipėdos energija“ elektroninių paraiškų
techninėms sąlygoms gauti savitarnos puslapyje tvarkymas, teikti pagalbą
klientams elektroninių paraiškų teikimo klausimais.

Aukštasis techninis išsilavinimas statybos ar energetikos srityje ir ne mažiau 3 metų
panašaus pobūdžio darbo patirtis;
Puikūs darbo su kompiuteriu įgūdžiai, mokėjimas naudotis programine įranga (MS 
 Word, Excel, Outlook, interneto naršyklėmis);

Darbo aprašymas:

Reikalavimai:

AB ,,Klaipėdos energija" kviečia prisijungti 
INŽINIERIŲ (-Ę) Vartotojų priežiūros grupėje!



Puikus lietuvių kalbos mokėjimas, gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu;
Su darbine veikla susijusių norminių dokumentų žinojimas;
Gebėjimas savarankiškai planuoti savo darbą;
Atsakingumas, lankstumas, komandinio darbo įgūdžiai, prisitaikymas prie darbo
situacijų, efektyvus ir sąmoningas elgesys, mokėjimas bendrauti.

Darbo patirtis energetikos srityje;
Vairuotojo pažymėjimas;
Užsienio kalbų (pageidautina- anglų) mokėjimas;
Pažymėjimų pagal darbo pobūdį turėjimas.

Atsakingą ir dinamišką darbą AB “Klaipėdos energija” kolektyve;
Galimybę pritaikyti turimas žinias, diegti naujoves;
Tobulėjimo, karjeros galimybes, geras darbo sąlygas ir visas rezultatyviam darbui
reikalingas priemones;
Papildomų naudų paketas (sveikatos draudimas, hibridinis ir/arba lankstus darbo
laikas);
1800 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, mokamą laiku ir atitinkantį
darbo patirtį bei kvalifikaciją.

Privalumai:

Bendrovė siūlo:

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu personalas@klenergija.lt. Informacija telefonu     
 +370 46 392780.
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