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 iš viso dirba daugiau nei 3 000 darbuotojų.

MEDIENOS MEISTRAS (-Ė)
BŪSITE ATSAKINGAS UŽ:
• medienos siuntimą (medienos prekybą ir perdavimą kitiems padaliniams) bei medienos pakrovimą (atliekant
kitos nuosavybės medienos pakrovimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims);
• supažindinimą medienos ruošos paslaugų teikėjų ir regioninio padalinio darbininkų 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;
• 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.

REIKALAVIMAI:
• turėti ne žemesnį kaip iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį arba aukštąjį koleginį (neuniversitetinį) išsilavinimą; arba
turėti specialųjį vidurinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
• geri darbo MS Office įgūdžiai, patirtis programos „Miško skaita“ naudojime;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• patirtis pagal darbo pobūdį bus laikoma privalumu.
MES SIŪLOME
• įdomų, dinamišką, pilną iššūkių darbą;
• galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
• kolegų palaikymą bei pagalbą;
• 5 papildomas atostogų dienas.
DARBO VIETA:
Raseinių regioninis padalinys. Akacijų g. 1, Norgėlų
k., 60190 Raseinių r.
BAZINIS DARBO UŽMOKESTIS 1100 EUR (bruto):
Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų
turimos kompetencijos ir profesinės patirties
CV SIŲKITE: raseiniai@vmu.lt IKI RUGSĖJO 22 D.
TELEFONAS PASITEIRAUTI: 8 655 53104

SUSISIEKSIME SU ATRINKTAIS KANDIDATAIS
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.

