
MIŠKOTVARKOS GRUPĖS SPECIALISTAS (-Ė) 

(TAKSATORIUS (-Ė))

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

• atlieka inventorizacijos lauko darbus pagal Miškotvarkos darbų

vykdymo instrukciją, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais,

nustatančiais miškotvarkos darbų vykdymą, miškotvarkos

inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo ir darbų

kokybės vertinimo metodiką ir kitais teisės aktais,

reglamentuojančiais inventorizacijos lauko darbų vykdymą;

• surenka pagal tiesioginio vadovo darbo užduotis papildomą

informaciją, reikalingą miškotvarkos projektui rengti;

• dalyvauja darbų kokybės patikrinimuose;

• visuose duomenų bazių formavimo etapuose tikrina atributinę

bei kartografinę medžiagą bei ištaiso visas klaidas;

• pagal kompetenciją prisideda prie korupcijos pasireiškimo ir

veiklos rizikų nustatymo ir valdymo, siūlo bei įgyvendina

priemones rizikų mažinimui (šalinimui), praneša tiesioginiam

vadovui apie galimas naujas ar didėjančias rizikas, bandytą

įvykdyti, įtariamą ir faktinę korupciją arba bet kurį

Antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą ar trūkumą.

REIKALAVIMAI:

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį miškininkystės krypties 

išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam 

lygiavertę aukštojo mokslo miškininkystės krypties kvalifikaciją;

• turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft 

Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;

• mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

• turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

MES SIŪLOME:

• Papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;

• skiepus nuo erkinio encefalito ir gripo;

• 5 papildomas atostogų dienas;

• galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;

• kolegų palaikymą bei pagalbą.

Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už

valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų

ir tvarų valstybės turto – miško – valdymą. Valstybinių miškų

urėdija jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba

daugiau nei 2 800 darbuotojų.

DARBO VIETA:

Pramonės pr. 11A, Kaunas

DARBO UŽMOKESTIS: 

darbdavys įsipareigoja 

mokėti darbuotojui mėnesinį 

darbo užmokestį už faktiškai 

atliktą darbą, taikant įmonėje 

nustatytus vienetinius 

įkainius. (Vidutinis darbo 

užmokestis apie 1700 EUR 

(bruto)).

CV GALITE SIŲSTI IKI  

BIRŽELIO 10 D. 

TELEFONAS

PASITEIRAUTI

8 620 83562

Kandidatuodami Jūs pateikiate

valstybės įmonei Valstybinių

miškų urėdijai savo asmens

duomenis.

Prašome susipažinti su mūsų

įmonės interneto svetainės

„Karjeros“ skiltyje skelbiamu

privatumo pranešimu.


