Lietuvos žemės
ž
ūkio
o konsultavvimo tarnyb
ba – agroko
onsultaciniųų paslaugų sektoriaus rinkos
r
lyderrė Pabaltijyyje. Dirbti pradėjome 1993 m., šiuo metu teikiame bbuhalteriness, ekonomines ir
technnologines paslaugas
p
Konsultavim
K
mo tarnybo
os centre irr 47 rajonųų ir savivaaldybių biuuruose.
Vykddome nacionalinius ir tarptautinius
t
s projektus..
Šiuo meetu ieškomee inžinierių
ų, kurie (-iios) dirbtų
ų Lietuvos žemės ūkiio konsultaavimo
tarnyybos Inžineeriniame sk
kyriuje (daarbo vieta – Stoties g. 5, Akadem
mija, Kėdain
nių r.).
Ką pas mu
us veiksite?
?
•
•
•
•
•
•

kursite ir teiksitte paslauggas, susiju
usias su augalininkkystės ir gyvulininkkystės
technoloogijomis, inžžineriniais ssprendimaiss, statyba;
pritaikyssite inovacijjas ir išmani
niąsias techn
nologijas žem
mės ūkio gaamyboje;
inicijuossite žemės ūkio
ū
inžineriijos paslaug
gų rinkodariinius veiksm
mus;
rengsite straipsnius,, mokymų m
medžiagą, pranešimus,
p
lektoriausitte seminaru
uose;
kasdien turėsite
t
galiimybę susippažinti su naujais į žmo
onėmis, dirbbti naujoje aplinkoje, ieškoti
i
naujų sprendimų;
galėsite ir turėsite nuolat plėėsti savo žinias
ž
– sp
pecialistai ddažnai daly
yvauja įvairiuose
renginiuose, mokym
muose, konfferencijose Lietuvoje
L
irr užsienyje.
Kokios
K
savyb
ybės ir įgūd
džiai atvertų
ų Jums keliią?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esate įgijję aukštąjį universitetin
u
nį žemės ūk
kio inžinerijos išsilavini
nimą (bakalaauras ar
baigiantiis magistran
ntūros studijjas);
turite darrbo žemės ūkio
ū
gamybbos technolo
ogijų, GPS/G
GIS technollogijų, statin
nių projektaavimo
srityje paatirties (priv
valumas);
išmanotee AutoCAD
D, ArcGIS pprogramas;
dirbate MS
M Office programomi
p
is;
sugebatee kaupti, sistteminti, anaalizuoti ir ap
pibendrinti informacijąą;
mokate bent
b vieną užsienio
u
kallbą (privalum
mas);
turite vaiiruotojo pažžymėjimą;
gebate dirbti
d
koman
ndoje ir savaarankiškai planuoti
p
sav
vo darbą;
esate pozzityvus (-i),, darbštus (--i), kruopštu
us (-i), trokšštate mokytiis ir tobulėtti;
Jums arttimos vertyb
bės: atvirum
mas, novatorriškumas ir nešališkum
mas;
gyvenam
moji vieta – Kėdainiai aarba Kėdain
nių r. (privallumas).
Kodėll turėtumėtte mus pasiirinkti?

•
•
•
•

įgysite daarbo įdomiojje srityje ir visuose Lieetuvos rajon
nuose dirbannčioje įstaig
goje patirties;
profesionaalūs ir iniciaatyvūs koleegos padės tobulėti;
t
pasiūlysim
me geras darbo sąlygass ir darbui reeikalingas priemones;
p
atsakingos užduotys ir profesiniaai iššūkiai neleis
n
nuobo
odžiauti.

Gyvenimo aprašymai priimami iki 2014-04-21 el. paštu dalius.aksenavicius@lzukt.lt. Telefonai
pasiteirauti: (8 347) 37 019, 8 612 37 582, (8 347) 38 411, faksas: (8 347) 37 026.
Informacija apie mus pateikiama tinklapyje adresu www.lzukt.lt
Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

