
 

 

 

UAB “Lemora“ – viena didžiausių statybinių ir apdailos medžiagų prekybos įmonių Lietuvoje, sėkmingai 

dirbanti nuo 1993 metų. Pagrindiniai mūsų klientai - statybinės organizacijos, statybinių medžiagų parduotuvės 

ir privatūs asmenys, statantys ar remontuojantys individualius namus. Šalia prekybos taip pat vykdome ir kitą 

veiklą - projektuojame, parduodame bei montuojame įvairių tipų pakabinamas lubas, mobilias pertvaras ir 

pakeliamas grindis. 

Šiuo metu ieškome STATYBOS INŽINIERIAUS (-ĖS) dirbti VILNIUJE 

Jūs būsite atsakingi už: 

• stogų paklotų, fasadų apdailų, laikančiųjų konstrukcijų karkaso projektavimas; 

• įvairių išklotinių, mazgų braižymas; 

• optimalių bei detalių brėžinių, skirtų konstrukcijų gamybai, paruošimas; 

• geriausių pasiūlymų pateikimas vertinant techninius brėžinius; 

• techninės dokumentacijos rengimas ir skaičiavimas; 

• montuotojų komandos konsultavimas įrengimo klausimais. 

Tikimės, jog Jūs turite: 

• ne žemesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą (inžinerijos/mechanikos/statybos srityje); 

• kompiuterinio raštingumo žinių dirbant su AutoCAD programa ; 

• gebėjimą skaityti, analizuoti techninius brėžinius ir techninę dokumentaciją; 

• gerus bendravimo ir derybinius įgūdžius; 

• mums svarbias asmenines savybes - kruopštumą, atidumą, gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus; 

• galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

• anglų ir rusų kalbų žinias. 

Mes siūlome: 

• įdomų ir atsakingą darbą vienoje iš didžiausių prekybos įmonių Lietuvoje; 

• kolegų palaikymą ir nuolatinį bendradarbiavimą, siekiant bendrų įmonės tikslų; 

• konkurencingą atlyginimą, priklausantį nuo Jūsų sugebėjimų bei pasiekimų; 

• profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes. 

Dėkojame už Jūsų susidomėjimą ir kviečiame savo gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu personalas@lemora.lt 

Jūsų gyvenimo aprašymo formoje ir/arba pridedamuose dokumentuose (įdarbinimo anketoje arba CV, motyvaciniame laiške ir kt.) mums pateikti duomenys bus įrašyti į UAB „Lemora“ 

(juridinio asmens kodas 233623430, buveinės adresas – Technikos g. 8A, Kaunas) kandidatų duomenų bazę ir saugomi bei tvarkomi tikslu vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus 

į darbo vietas UAB „Lemora“. Užtikriname, kad Jūsų pateikti duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims. Jeigu pateikdamas (-a) gyvenimo 

aprašymo formą Jūs kandidatuojate į konkrečią darbo poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi kandidatų duomenų bazėje 

būsimoms atrankoms 1 (vienerių) metų terminą nuo duomenų pateikimo datos. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ir/arba atnaujinti, 

užpildydami ir pateikdami mums naują gyvenimo aprašymo formą arba susisiekę su mums elektroninio pašto adresu: DAP@lemora.lt. Jūs turite teisę bet kurio metu reikalauti sustabdyti 

Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės, pateikdami mums prašymą elektroninio pašto adresu:  DAP@lemora.lt 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas. 
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