
 

 

UAB ,,ADWISERY“ – kompanija, ieškanti, kurianti ir diegianti protingus sprendimus organizacijoms, mąstančioms 

kitaip.  

 

Darbo vieta: Vilnius  

 

Kviečiame prisijungti: INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PASLAUGŲ GRUPĖS VADOVĄ. 

 

Darbuotojo veiklos sritis: IT valdymo paslaugų teikimas ir ekspertų komandos valdymas 

 

Tau patikėtume:  

• Kurti ir tobulinti įmonės Klientams teikiamas Informacinių technologijų valdymo paslaugas bei sprendimus; 

• Vadovauti ekspertų komandai ir kartu su komanda įmonės Klientams teikti Informacinių technologijų valdymo 

paslaugas (IT strategijų ir plėtros planų rengimą, IT ir IS auditų atlikimą, galimybių studijų ir investicinių 

projektų rengimą, IS kūrimo ar modernizavimo techninių specifikacijų rengimą ir techninės priežiūros 

vykdymą bei kitas paslaugas) bei diegti sprendimus klientams; 

• Užtikrinti sklandų darbo organizavimą ir užduočių pasiskirstymą tarp komandos narių; 

• Diegti ir efektyvinti Informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemas (IT PVS) pagal ISO/IEC 20000-1 

standarto reikalavimus, atlikti IT PVS vidaus auditus. 

 

 

Tikimės, kad Tu:  

• Esi įgijusi (-ęs) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų ar informacinių 

technologijų srityje; 

• Turi ne mažesnę kaip 3 metų per pastaruosius 5 metus patirtį informacinių technologijų paslaugų valdymo 

srityje; 

• Turi ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo komandai patirtį; 

• Turi galiojantį informacijos technologijų valdymo eksperto sertifikatą (privalumas ISO 20000-1 Implementer 

ar ISO 20000-1  Lead auditor sertifikatai); 

• Darbinėje veikloje pasižymi visišku atvirumu, skaidrumu, sąžiningumu bei konstruktyviu bendradarbiavimu ir 

gebi mokytis iš klaidų, taip pat pasižymi puikiais darbo komandoje įgūdžiais bei nebijai prisiimti asmeninę 

atsakomybę už tavo kompetencijai priklausančių veiklų įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą; 

• Aktyviai domiesi informacinių technologijų paslaugų naujovėmis ir vystymosi tendencijomis bei teisės aktų 

pakeitimais.  

• Moki anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir 

vertinimo metmenis; 

 

Mes Tau siūlome: 

• Sveikatos draudimą; 

• Darbą su svarbiais klientais ir įdomiais projektais; 

• Darbo vietą Europos verslo centro 10 aukšte; 

• Galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu; 

• Pasidalijimo automobilių išlaidų kompensavimą; 

• Palaikančius ir kompetentingus kolegas bei nuolatinius mokymus. 

• Kavą/arbatą biure. 

 

Atlyginimas nuo 3826 EUR iki 4958 EUR (bruto).  

 

Kontaktinis telefonas: +370 623 61112. 

 

El. paštas: CV siųsti adresu karjera@adwisery.eu su nuoroda ,,INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMO 

GRUPĖS VADOVAS“. Siųsdama (-as) CV atsiųsk ir motyvacinį laišką. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime 

tik atrinktus kandidatus.  

tel://+37062361112/

