
 

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

mąstančioms kitaip.  

 

Darbo vieta: Vilnius 

 

Kviečiame prisijungti: KIBERNETINIO SAUGUMO PROJEKTŲ VADOVĄ (-Ę). 

 

Darbuotojo veiklos sritis: Valdyti informacijos ir kibernetinio saugumo paslaugų teikimo ir technologinių sprendimų 

diegimo projektus. 

 
Tau patikėtume:  

• Valdyti įmonės vykdomus informacijos ir kibernetinio saugumo paslaugų teikimo ir technologinių sprendimų 

diegimo projektus, jų apimtis, terminus, biudžetą ir komandą, taip pat užtikrinti komunikavimą tarp 

suinteresuotų projekto pusių; 

• Valdyti Užsakovų vykdomus informacijos ir kibernetinio saugumo valdymo paslaugų teikimo ir technologinių 

sprendimų diegimo projektus ir komandą; 

• Rengti ir tobulinti įmonėje taikomų projekto valdymo procesų aprašymus pagal PMBOK ir AGILE metodikas.   

 

Tikimės, kad Tu:  

• Turi ne mažesnę nei 3 metų per pastaruosius 5 metus informacijos ir kibernetinio saugumo projektų valdymo 

patirtį; 

• Esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

• Esi vadovavęs (-usi) nemažiau kaip 2 (dviem) projektams, kurių objektas buvo informacijos ir kibernetinio 

saugumo valdymo auditas ir (ar) technologinių sprendimų diegimas; 

• Turi galiojantį projektų valdymo vadovo sertifikatą - CompTIA Project+, Prince2 practitioner ar PMP; 

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

metmenis; 

• Darbinėje veikloje pasižymi visišku atvirumu, absoliučiu 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; 

• Turi gerus darbo MS Project programa, asmeninio efektyvumo ir planavimo, komandinio darbo ir 

bendradarbiavimo, iniciatyvumo, atsakomybės ir sprendimų priėmimo, vadovavimo komandai sugebėjimo 

įgūdžius; 

 

Mes Tau siūlome: 

• Sveikatos draudimą; 

• Darbą su įdomiais klientais ir svarbiais projektais; 

• Darbo vietą Europos verslo centro 10 aukšte; 

• Transporto ir telekomunikacijos išlaidas; 

• Hibridinį darbo modelį; 

• Palaikančius ir kompetentingus kolegas, nuolatinius mokymus. 

 

Atlyginimas nuo: 3223 EUR iki 4876 EUR (bruto)  

Priedai už sėkmingai suvaldytus projektus 

 

Kontaktinis telefonas: +370 623 61112 

 

El. paštas: CV siųsti adresu karjera@adwisery.eu su nuoroda ,,KIBERNETINIO SAUGUMO PROJEKTŲ 

VADOVAS”. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.  

 

tel://+37062361112/

