
 
„Lietuvos geležinkeliai“ (LG)  yra didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė, savo veiklą vystanti trimis 
pagrindinėmis kryptimis: krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros 
valdymas, priežiūra ir plėtra. LG grupė yra vienas svarbiausių darbdavių šalyje – įmonėse dirba apie 10 tūkst. 
darbuotojų. 

 

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ 
VEIKLOS ARCHITEKTŪROS IR POKYČIŲ VALDYMO DEPARTAMENTAS 

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS 
 

PRAKTIKANTAS (-Ė) PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUJE   

Programų ir projektų priežiūra, pagalba PMO  
(angl. Project management office) 

 
Tavo užduotys 

• Organizuosi ir užtikrinsi programų ir projektų valdymo komitetų darbą: rengsi susitikimų darbotvarkes, 
rinksi medžiagą, užtikrinsi jų kokybę, atsakingų asmenų dalyvavimą, vesi ir protokoluosi susitikimus, 
komunikuosi susitikimų metu priimtus sprendimus, būsi atsakingas (-a) už jų kontrolę ir vykdymą  

• Stebėsi ir kontroliuosi projektų rezultatų vykdymą, padėsi projektų vadovams ir projektų komandoms 

• Rinksi projektų dokumentaciją, valdysi jos struktūrą, prisidėsi prie kokybės užtikrinimo 

• Organizuosi Ad-hoc susitikimus, rinksi medžiagą, rengsi prezentacijas, padėsi PMO 
 

Tikimės, kad Tu 

• Studijuoji vadybą / ekonomiką / kokybės valdymą / projektų valdymą ar kitus socialinius mokslus 

• Mokaisi gerai, labai gerai arba puikiai 

• Turi gerą analitinį ir strateginį mąstymą 

• Esi organizuotas (-a), t. y. moki planuoti savo laiką ir dėliotis prioritetus 

• Esi atsakingas (-a), iniciatyvus (-i), drąsus (-i), t. y. nebijai reikšti savo nuomonę ir ją ginti 

• Turi gerus bendravimo įgūdžius 

• Turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (ypač MS PowerPoint) 

• Sklandžiai kalbi ir rašai lietuvių kalba, gerai moki anglų kalbą 

• Nori siekti puikių praktikos rezultatų ir džiaugtis sėkmingais darbais 
 
Tau siūlome 

• Neįkainojamą patirtį susipažinti su strateginiu projektų valdymu vienoje didžiausių Lietuvos įmonių 
• Galimybę dirbti su projektų valdymo profesionalais 
• Draugišką atmosferą 
• Plačias profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes 

 
Darbo vieta: Mindaugo g. 12, Vilnius 

 

Atranka galioja iki  2019-12-01  

CV siųsti el. paštu praktika@litrail.lt  

 
Dėkojame visiems susidomėjusiems. Atranką pradėsime anksčiau, nei baigsis skelbimo galiojimo laikas.  

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.  
Konfidencialumas garantuojamas. 

mailto:praktika@litrail.lt

