Ieškome
TEISININKO (-ĖS)
Teisė skyriuje

JUDU – tai judumo paslaugų Vilniuje prekės ženklas, gimęs po Vilniaus miesto
savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ vardu. JUDU siekia, kad kiekvienam
vilniečiui ar sostinės svečiui judėti po miestą būtų paprasta – kad ir kokį keliavimo būdą
jis pasirinktų: pėsčiomis, dviračiu, viešuoju transportu, automobiliu. Įmonėje dirbantys
žmonės – „Judumo ambasadoriai“, ne tik prisidedantys prie Darnaus judumo mieste
įgyvendinimo, bet ir patys puoselėjantys JUD‘umo filosofiją.

Tikimės, kad Tu:
turi aukštąjį teisinį išsilavinimą;
turi teisinės darbo patirties (bent 1 metus);
išmanai LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius įmonės veiklą, bei kitus
norminius teisės aktus, bei gebi juos tinkamai interpretuoti ir taikyti praktikoje;
sklandžiai komunikuoji lietuvių kalba (raštu ir žodžiu) bei turi darbo MS Office
programa įgūdžius;
išmanai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;
gebi savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai formuluoji mintis, turi
teisinio argumentavimo įgūdžių.

Būsi atsakingas (-a) už:
įmonės veiklos sutarčių bei kitų įmonės dokumentų rengimą, analizę ir derinimą;
dalyvavimą viešųjų pirkimų komisijos veikloje, kitose komisijose ir darbo grupėse;
Teisinių konsultacijų teikimą įmonės veiklos klausimais;
Teisinių dokumentų ruošimą (raštai, pretenzijos, skundai, ieškiniai, atsiliepimai,
atsakymai į valstybinių institucijų užklausas ir kt.)
Įmonės vidaus dokumentų rengimą užtikrinant jų atitiktį taikytiniems teisės
aktams;
įmonės interesų atstovavimą įvairiose institucijose ir teismuose (civilinėse,
administracinėse, darbo bylose);
pavestų funkcijų korupcijos prevencijos srityje vykdymą.

Mes siūlome:
galimybę kaupti išskirtinę, reikšmingą patirtį strateginę reikšmę Vilniaus m.
turinčioje įmonėje, dirbant įdomų ir atsakingą darbą;
profesionalius ir bendradarbiaujančius kolegas;
darbo užmokestį nuo 1948 Eur (neatskaičius mokesčių) - 2976 Eur. Konkretų
darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo kompetencijas;
metinį priedą priklausantį nuo pasiektų veiklos rezultatų.

Ko gali tikėtis prisijungęs prie JUDU?

Draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų

Papildomas sveikatos
draudimas

Papildomos
atostogų/poilsio dienos

Bendrų JUDU komandos
renginiai

Lankstus darbo grafikas
ir darbostogos (Lietuvoje
arba užsienyje)

Kiti finansiniai
paskatinimai ir naudos

Kandidatuoti galite tik per Valstybės
tarnybos valdymo informacinę sistemą
SPUSTELĖJĘ ČIA.
Informuojame, kad jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi,
siekiant atrinkti tinkamą kandidatą į SĮ „Susisiekimo paslaugos“
laisvą poziciją, į kurią kandidatavote. Daugiau informacijos apie
jūsų duomenų tvarkymą galite rasti SĮ „Susisiekimo paslaugos“
svetainėje www.judu.lt.

JUDU – visiems #LYGU
JUDU – SĮ „Susisiekimo paslaugos“, yra
lygias galimybes užtikrinantis darbdavys,
todėl laukia visų kvalifikuotų kandidatų
nepaisant jų lyties, amžiaus tautybės,
tapatybės, neįgalumo ar įsitikinimų.

