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    VSA
    VSA VILNIUS

VAIRUOTOJUI

UAB „VSA Vilnius” – viena didžiausių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių 
Lietuvoje, šią veiklą vykdanti nuo 1945 metų. Bendrovė valdoma vadovaujantis pažangiausiais 
vadybos standartais, LEAN principais ir įrankiais, dalyvauja „Baltosios bangos” ir kitose 
skaidraus verslo iniciatyvose – „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2017 metais 
atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog „VSA Vilnius“ yra tarp atviriausių ir skaidriausių įmonių 
Lietuvoje.

Vieta:
Vilniaus m.

Darbo valandos:
Visas etatas

Galutinis prašymo terminas:
2018-07-05

REIKALAVIMAI

C kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Vairuotojo kvalifikacijos kortelė

Patirtis vairuojant C kategorijos transporto priemones

Darbo kompiuteriu pagrindai

Noras dirbti ir tobulėti profesinėje srityje

Pareigingumas, greita orientacija, noras dirbti

SIŪLOME DARBĄ!

SIŪLOME

Darbą Euro standartus atitinkančiais 
sunkiasvoriais „Mercedes“, „Volvo“ automobiliais

Nuo darbo rezultatų priklausančius priedus prie 
darbo užmokesčio

Visas socialines garantijas

Nemokamą sveikatos tikrinimą, praktinius 
mokymus ir nuolatinį žinių atnaujinimą
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�  VSA
�  VSA VILNIUS

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
ASISTENTUI (-EI) VILNIUJE

UAB „VSA Vilnius” – viena didžiausių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių 
Lietuvoje, šią veiklą vykdanti nuo 1945 metų. Bendrovė dalyvauja „Baltosios bangos” ir kitose 
skaidraus verslo iniciatyvose – „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2017 metais 
atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog „VSA Vilnius“ yra tarp atviriausių ir skaidriausių Lietuvoje.

Vieta:
Vilnius

Darbo valandos:
Visas etatas

Galutinis prašymo terminas:
2018-03-16

DARBO POBŪDIS

Duomenų suvedimas į atitinkamas pogramas
Dokumentų administravimas, ataskaitų 
ruošimas
Bendravimas su vairuotojais ir krovėjais, 
maršrutų kontrolė
Pagalba skyriaus darbuotojams 
kasdieniniuose darbuose

REIKALAVIMAI

Noras dirbti ir tobulėti
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti 
paskutinių kursų studentas (-ė), galintis (-i) dirbti visą 
darbo dieną)
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS O�ce) 
Pareigingumas, atidumas, imlumas, greita orientacija
Anglų ir rusų kalbų mokėjimas

SIŪLOME DARBĄ!

SIŪLOME

Atvirą naujoms idėjoms aplinką
Tobulėjimo galimybes
Visas socialines garantijas
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