UAB „ADWISERY“ PROJEKTŲ VADOVO DARBO POBŪDŽIO IR KELIAMŲ REIKALAVIMŲ
APRAŠYMAS
UAB ,,ADWISERY“ – kompanija, ieškanti, kurianti ir diegianti protingus sprendimus, organizacijoms mąstančioms
kitaip.

Vieta: Vilnius
Darbuotojo veiklos sritis: Rizikų valdymo, Informacijos saugos ir IT valdymo paslaugų ir sprendimų
diegimo projektų vadovas.
Pareigos: Projektų vadovas.
Siūlomo darbo pobūdis/funkcijos/atsakomybė: projektų vadovas (pagal PMBOK metodiką) valdys rizikų
valdymo, informacijos saugos ir kibernetinio saugumo, IT valdymo paslaugų teikimo ir sprendimų diegimo
(analizės, projektavimo, diegimo, testavimo, derinimo ir kitais etapais) projektus, o būtent rengs ir derins
projekto valdymo planą ir grafiką, valdys projekto rizikas, apimtis, ekspertų komandą, projekto laiką ir
biudžetą, taip pat bus atsakingas už komunikavimą su projekto suinteresuotomis pusėmis. Projektų vadovas
(pagal Waterfall ar Agile metodikas) teiks įmonės klientams projektų valdymo paslaugas bei valdys įmonės
kuriamų sprendimų projektus.
Projektų vadovas turi gebėti praktiškai pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius projektų valdymo srityje bei
savarankiškai gebėti suplanuoti ir valdyti projektą, kad jis pilnai tenkintų klientų poreikius (užduotį) bei
atitiktų projekto apribojimus. Projektų vadovas turi aktyviai domėtis projektų valdymo naujovėmis ir
vystymosi tendencijomis bei efektyviai jas taikyti valdant projektus.
Reikalavimai:
•

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (privalumas aukštasis universitetinis
išsilavinimas fizinių mokslų ir/ar informacinių technologijų srityse);

•

Ne mažesnė kaip 2 metų per pastaruosius 4 metus patirtis projektų valdymo informacijos saugumo ir/ar
IT valdymo srityje (privalumas informacijos saugumo ir/ar IT valdymo patirtis);

•

Per pastaruosius 3 metus kaip projekto vadovas (iš Paslaugų tiekėjo pusės) sėkmingai įgyvendino/valdė
bent 1 projektą, kurio metu buvo diegiamas vienas ar keli informacijos saugumo sprendimai (SIEM,
MDM, IDM ar pan.), ir kurio vertė ne mažesnė nei 100 tūkst. Eur. bei kurio projekto komandą sudarė ne
mažiau kaip 6 ekspertai;

•

Galiojančio projektų valdymo vadovo sertifikato (PMP, Prince2 Practitioner ar lygiaverčio) turėjimas
(privalumas galiojančio projektų valdymo vadovo sertifikato – Crum Master, Agile ar lygiaverčio
turėjimas);

•

Asmeninio efektyvumo ir planavimo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo, iniciatyvumo,
atsakomybės ir sprendimų priėmimo, vadovavimo komandai sugebėjimai. Noras ir gebėjimas mokytis
bei greitai įsisavinti informaciją apie informacines technologijas ir informacijos saugumą.

•

Anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi,

mokymo ir vertinimo metmenis.
Įmonė siūlo: galimybę realizuoti save projektų valdymo srityje, nuolatinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą,
profesionalų ir draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, galimybę dirbti nuotoliniu būdu.
Siūlomas atlyginimas (prieš mokesčius, bruto): Fiksuotas atlyginimas ir komisiniai
Kontaktinis asmuo: Administracijos vadovė Monika Jankutė
Telefonas: 8 612 44033
El. paštas: CV siųsti adresu karjera@adwisery.eu su nuoroda "Projektų vadovas”. Siųsdami CV atsiųskite ir
motyvacinį laišką. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

