
Įstaiga / įmonė : UAB „VAATC“ 

Skelbimo įvadas : 

UAB „VAATC“ skelbia atranką Gamybinio proceso tarnybos 

Aikštelių eksploatacijos skyriaus darbininko pareigoms. 

Pareigos : Aikštelių eksploatacijos skyriaus darbininkas 

Darbo aprašymas : - valo, šienauja, renka šiukšles Aikštelės teritorijoje; 

- tiesioginio vadovo nurodymu vyksta į kitas Bendrovės aikšteles 

teritorijų tvarkymui bei kitų darbų atlikimui; 

- tiesioginio vadovo nurodymu vykdo pusiau 

požeminių/požeminių konteinerinių aikštelių remonto bei 

plovimo darbus; 

- rūšiuoja įmonių, gyventojų pristatytas didelio gabarito atliekas 

pagal Aikštelės atsakingo darbuotojo nurodymus; 

- padeda Aikštelės darbuotojams vykdyti atliekų paruošimo 

naudoti pakartotinai ar šalinti funkcijas; esant galimybei, 

pavaduoja Aikštelės darbuotojus; 

- vykdo kitus teisėtus tiesioginio vadovo ar pamainos vadovo 

nurodymus; 

- saugoja ir tausoja Bendrovės turtą. 

- Pastaba: darbo vieta didelių gabaritų surinkimo aikštelėje, 

esančioje Graičiūno g. 36D, Vilnius. 

Reikalavimai : - ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus; 

- turėti pagrindinį išsilavinimą; 

- išmanyti materialinės atsakomybės reikalavimus, būti 

pareigingam, darbščiam, žinoti elgesio kultūros pagrindus; 

- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

- turėti traktorininko pažymėjimą (TR1 kategorija). 

Privalumas: 

- vairuotojo pažymėjimas (C, CE kategorija); 

- traktorininko pažymėjimas (TR2 ar k.t.); 

- pažymėjimas, suteikiantis teisę krauti krovinius rankomis. 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 

1. Gyvenimo aprašymą; 

2. Buvusių darboviečių rekomendacijas (pageidautina). 

Atlyginimas ir papildomos 

naudos: 

- Pagrindinis atlyginimas 769 - 1041 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; 

- galimybė tobulėti ir kelti kvalifikaciją. 

Adresas: Lvovo g. 89-75, Vilnius  

Skelbimo publikavimo data : 2021-06-09 

Skelbimas galioja iki : 2021-06-23 

Kontaktinė informacija : Dokumentus iki 2021-06-23 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.  

 

 


