
Lietuvos bankas skelbia atranką eiti: 

 

vyresniojo inžinieriaus (-ės) pareigas Grynųjų pinigų departamento Ekspertizės ir 

techniniame skyriuje  

 

Padalinio pristatymas - Ekspertizės ir techninio skyriaus misija - atlikti eurų ir litų tikrumo 

tyrimus, sugadintų eurų ir litų mokumo ekspertizes bei tikrumo tyrimus, užtikrinti stabilų grynųjų 

pinigų tvarkymo įrangos, specialiosios paskirties mechanizmų ir įrangos veikimą, bei gedimų 

prevenciją. 

 

Darbo tikslas: užtikrinti grynųjų pinigų tvarkymo įrangos techninę priežiūrą ir remontą, dalyvauti 

kontroliuojant į apyvartą išleidžiamų pinigų kokybę, dalyvauti grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos 

stebėsenoje tam, kad į apyvartą patektų tik tinkami grynieji pinigai, o jų tvarkymo įranga veiktų 

patikimai.  

 

Darbo pobūdis: 

 grynųjų pinigų tvarkymo įrangos techninė priežiūra ir remontas;  

 lėšų planavimas, paslaugų bei turto įsigijimas ir saugojimas;  

 į apyvartą išleidžiamų grynųjų pinigų kokybės kontrolė;  

 atstovavimas Europos Centrinio Banko darbo grupėse; 

 dalyvavimas grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsenoje. 

 

Kodėl verta eiti šias pareigas:  

 unikali techninė įranga reikalaujanti plataus spektro žinių; 

 darbo grupės, mokymai ir seminarai Europos centriniame banke ir organizuojami techninės 

įrangos gamintojų; 

 nuolat tobulėjantis ir profesionalus kolektyvas; 

 gautos specifinės žinios leis dirbti su daugeliu įvairios technikos rūšių (hidraulika, elektronika, 

mechanika, kt.);  

 galimybė dalyvauti mainų programoje ir vykti į Europos centrinį banką Frankfurte. 

 

Specialieji reikalavimai:  

 aukštasis inžinerinis (mechanikos, elektrotechnikos ir pan.) išsilavinimas (gali būti paskutinių 

kursų studentas); 

 geros anglų kalbos žinios;  

 iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, efektyvus darbo laiko 

ir prioritetų valdymas;  

 noras domėtis naujovėmis, ypač nauja technika. 

 

Privalumai: 

 darbo patirtis prižiūrint ir remontuojant grynųjų pinigų tvarkymo ar panašią techninę įrangą.   

 

 

Jeigu manote, kad turite reikiamos kompetencijos ir savybių, padėsiančių puikiai susitvarkyti 

su išvardytais pozicijos uždaviniais, laukiame Jūsų motyvacinių laiškų ir gyvenimo aprašymų (CV), 

tiksliai nurodant padalinį ir pareigas, į kurias pretenduojate iki 2019 m. balandžio 26 d. el. paštu: 

karjera@lb.lt. 

 

Papildomos informacijos suteiks skyriaus viršininkas Mindaugas Montvilas mmontvilas@lb.lt. 

 

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Jūsų pateikti 

asmens duomenys bus tvarkomi išskirtinai tik šios atrankos vykdymo pagrindu.  
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