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 26
regioninius padalinius, kuriuose dirba
daugiau nei 3 000 darbuotojų.

MEDIENOS MEISTRAS (-Ė)
BŪSITE ATSAKINGAS UŽ:
−
−
−
−
−

DARBO VIETA
Šilutės regioninis padalinys, Nemuno
g. 15, Šilutė.

KANDIDATUOKITE IKI
VASARIO 15 D.
CV ir motyvacinį laišką siųskite:

EL.PAŠTU: silute@vivmu.lt

−

−
−

−

medienos siuntimą (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 supažindinimą su
gaminamais sortimentais, gaminamiems sortimentams taikomų valstybinių standartų ar
techninių sąlygų reikalavimais;
medienos ruošos paslaugų teikėjų ir regioninio padalinio darbininkų atliktų darbų priėmimą,
darbų priėmimo aktų sudarymą;
nustatyta tvarka vykdomą medienos perklasifikavimą, medienos judėjimo ir apskaitos registro
sudarymą ar duomenų jo sudarymui pateikimą;
paliktų kelmų aukščių kontrolę, stiebų genėjimo kokybę, 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 kontrolę ir technologinio proceso eigą:
trako, neperspektyvaus pomiškio ir smulkių medelių, iš kurių negali būti pagaminami
valstybinius standartus ar technines sąlygas atitinkantys sortimentai, kokybišką išpjovimą ir
sukrovimą į valksmus;
privalomų laikytis medienos sortimentų gamybos kontrolę, išvežimo iš kirtaviečių į medienos
sandėlius, medienos sandėliavimo, pakrovimo į transporto priemones ir vežimo pirkėjams
saugos ir sveikatos taisyklių, technologijų ir procedūrų laikymąsi;
ilgalaikio turto, atsargų (medžiagų, žaliavų, degalų, darbo drabužių, asmeninių apsaugos
priemonių ir kt.) ir trumpalaikio inventoriaus apsaugą, tikslinį naudojimą ir apskaitą;
savalaikį medienos likučių surinkimą ir pervežimą į tinkamus medienos pardavimui sandėlius bei
medienos sandėlių išvalymą, išvežus iš jų medieną.

MES TIKIMĖS:
Personalo specialistė
Telefonai pasiteirauti
(8-441) 62351; 861696081
Susisieksime su atrinktais kandidatais

−

−
−

ne žemesnio kaip iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį arba aukštąjį koleginį (neuniversitetinį)
išsilavinimą; arba specialiojo viduriniojo išsilavinimo ir ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį
miškininkystės srityje;
būti susipažinus su teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su medienos meistro
pareigybės funkcijų įgyvendinimu;
gerų darbo MS Office įgūdžių, vairuotojo pažymėjimo.

MES SIŪLOME:
−
−
−

dinamišką ir atsakingą darbą, sėkmingai augančioje įmonėje;
socialines garantijas;
galimybę tobulėti profesinėje ir asmeninėje srityje.

