
Įstaiga / įmonė : UAB „VAATC“ 

Skelbimo įvadas : 

UAB „VAATC“ skelbia atranką Gamybinio proceso tarnybos 

Aikštelių eksploatacijos skyriaus operatoriaus pareigoms. 

Pareigos : Aikštelių eksploatacijos skyriaus operatorius  

Darbo aprašymas : - Vykdo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – 

DGASA) ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – ŽASA) 

eksploataciją ir priežiūrą; 

- priima atliekas iš gyventojų pagal nustatytas taisykles; 

- pildo atliekų priėmimo ir kitus apskaitos dokumentus; 

- supažindina pašalinius asmenis (atliekas atvežusius gyventojus 

ir kt.) su DGASA ir ŽASA teritorijoje esančiais pavojais, suteikia 

visą aktualią informaciją, kad būtų užtikrinta aikštelėje 

apsilankiusių asmenų sauga bei aplinkos apsauga; 

- konsultuoja gyventojus su atliekų pristatymu į DGASA ir ŽASA 

susijusiais klausimais;  

- prisideda prie bendrovės vykdomų projektų (pavyzdžiui, 

aptarnauja daiktų dalinimosi stoteles ir pan.); 

- teikia informaciją tiesioginiam vadovui ar kitų tarnybų 

darbuotojams pagal savo kompetenciją;  

- atlieka kitas su pareigybe susijusias funkcijas. 

Reikalavimai : - ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus; 

- gebėjimas dirbti kompiuteriu (MS Office programomis); 

- geros lietuvių kalbos žinios; 

- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas; 

- gebėjimas bendrauti su klientais, komunikabilumas; 

- gebėjimas valdyti stresines situacijas; 

- atsakingumas, sąžiningumas, tvarkingumas, pareigingumas. 

 

Privalumas: 

- darbo patirtis klientų aptarnavimo srityje; 

- darbo patirtis dirbant su kasos aparatu ir kita organizacine 

technika (pvz. svarstyklėmis). 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 

1. Gyvenimo aprašymą; 

2. Buvusių darboviečių rekomendacijas (pageidautina). 

Atlyginimas ir papildomos 

naudos: 

- Pagrindinis atlyginimas 900 Eur (neatskaičius mokesčius); 

- iki 20 proc. kintamoji atlyginimo dalis už pasiektus gamybinius 

rodiklius; 

- skatinimo priemonės priklausančios nuo individualios veiklos 

rezultatų; 

- papildomos pensijos kaupimo programa; 

- kitos papildomos socialinės ir medicininės garantijos. 

Darbo vieta: DGASA ir ŽASA, esančiose Vilniaus m. ir Vilniaus r. sav. 

Skelbimo publikavimo data : 2019-05-14 

Skelbimas galioja iki : 2019-06-14 



Kontaktinė informacija : Dokumentus iki 2019-06-14 įskaitytinai pristatyti į UAB 

„VAATC“ (Lvovo g. 89-75, Vilnius) darbo valandomis arba siųsti 

registruotu laišku, arba el. pašto adresu info@vaatc.lt.  

 Informuojame, kad jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi 

darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu. Asmens duomenų 

tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas bendrovės interesas įvertinti 

Jūsų tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą. Asmens duomenys 

bus saugomi ne ilgiau kaip 4 mėnesius nuo atrankos į šią darbo 

vietą pabaigos.  

Dėkojame visiems susidomėjusiems. Informuosime tik atrinktus 

kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.  

 


