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.

DARBO VIETA
Šalčininkų
regioninis
padalinys,
Nepriklausomybės g.33, Šalčininkai.

Kandidaduokite iki
2019 m. rugsėjo 20 d.
CV siųskite: cv@vivmu.lt
Telefonas pasiteirauti
+370 620 31870
Susisieksime tik su atrinktais
kandidatais

PREKYBOS VADYBININKAS (-Ė)
BŪSITE ATSAKINGAS UŽ:
• prekių ir paslaugų pardavimą, pardavimų organizavimą palankiomis įmonei,
regioniniam padaliniui sąlygomis;
• nustatyta tvarka vykdomą medienos perklasifikavimą, medienos judėjimo ir apskaitos
registro sudarymą ar duomenų jo sudarymui pateikimą;
• laiku ir teisingai užpildytą, pateiktą pirkimo pardavimo, apskaitos ir atsiskaitymo
dokumentaciją pirkėjams ir tiekėjams, taip pat, už nustatytomis sąlygomis laiku
pateiktus duomenis į Elektroninę medienos pardavimų sistemą (EMPS);
• teisės aktų nustatyta tvarka sutarčių sąlygų derinimą, rengimą, sutarčių papildymų ir
priedų, kainų suderinimo protokolų, pranešimų apie sutarčių nutraukimą projektų
parengimą ir savalaikį pateikimą padalinio vadovui;
• pranešimų parengimą medienos pirkėjams apie pardavimui paruoštą medieną,
pretenzijų surašymą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutartinių įsipareigojimų
vykdymo kontrolę;
• savalaikį ataskaitų, reikalingos informacijos pateikimą tiesioginiam arba regioninio
padalinio vadovui apie vykdomus pardavimus, medienos likučius ir gamybos klausimus.

MES TIKIMĖS:
• ne žemesnio kaip iki 2009 m. įgyto aukštesniojo arba aukštojo koleginio išsilavinimo;
arba specialaus vidurinio išsilavinimo ir ne trumpesnės kaip 3 metų darbo patirties
miškininkystės srityje.
• gerų darbo MS Office įgūdžių, patirties programose „MiškoSkaita“, DB Apskaita
naudojime, vairuotojo pažymėjimo (B kategorija);
• patirtis pagal darbo pobūdį bus laikoma privalumu.

MES SIŪLOME:
• dinamišką ir atsakingą darbą, sėkmingai augančioje įmonėje;
• 5 papildomas kasmetinių atostogų dienas;
• gerą mikroklimatą kolektyve.
Informuojame, kad siųsdami savo gyvenimą aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti
duomenys bus tvarkomi tik kandidatų į laisvas darbo vietas atrankos tikslais bei saugomi iki 3
mėnesių. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu duomenuapsauga@vivmu.lt ir
jūsų duomenys bus sunaikinti atrankos procesui pasibaigus.

