Valstybinių miškų urėdija yra
valstybės įmonė, atsakinga už
valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir
plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų
valstybės turto – miško – valdymą.
Valstybinių miškų urėdija jungia 42
regioninius padalinius, kuriuose dirba
daugiau nei 3 500 darbuotojų.
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medienos prekybą ir perdavimą kitiems padaliniams bei medienos
pakrovimą, atliekant kitos nuosavybės medienos pakrovimo paslaugas
fiziniams ir juridiniams asmenims;
medienos ruošos paslaugų teikėjų ir regioninio padalinio darbininkų atliktų
darbų priėmimą, darbų priėmimo aktų sudarymą;
medienos perklasifikavimo vykdymą, medienos judėjimo ir apskaitos
registro sudarymą ar duomenų jo sudarymui pateikimą;
paliktų kelmų aukščių, stiebų genėjimo kokybės kontroliavimą, jų pjaustymo
į sortimentus teisingumą ir racionalumą, paruoštų sortimentų kokybę ir
atitiktį valstybinių standartų ar techninių sąlygų reikalavimams, biržių
eksploatavimo taisyklių laikymąsi, tinkamą medienos sandėlių paruošimą ir
sutvarkymą, tinkamą iškirstų biržių paruošimą miško atkūrimui;
biržių paruošimo medkirtės kirtimui darbų kokybės ir technologinio proceso
eigos kontrolę;
privalomų laikytis medienos sortimentų gamybos, išvežimo iš kirtaviečių į
medienos sandėlius, medienos sandėliavimo, pakrovimo į transporto
priemones ir vežimo pirkėjams saugos ir sveikatos taisyklių, technologijų ir
procedūrų laikymosi kontrolę;
savalaikį medienos likučių surinkimo ir pervežimo į tinkamus medienos
pardavimui sandėlius bei medienos sandėlių išvalymo, išvežus iš jų medieną,
organizavimą.
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ne žemesnio kaip iki 2009 m. įgyto aukštesniojo arba aukštojo koleginio
(neuniversitetinio) išsilavinimo arba specialiojo vidurinio išsilavinimo ir ne
trumpesnės kaip 3 metų darbo patirties miškininkystės srityje;
LR įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su šios
pareigybės funkcijų įgyvendinimu, praktinių žinių taikymo;
gerų darbo MS Office įgūdžių ir vairuotojo pažymėjimo.
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dinamišką ir atsakingą darbą, sėkmingai augančioje įmonėje;
socialines garantijas, galimybę tobulėti profesinėje ir asmeninėje srityje.

