
  

 

Prie mūsų komandos Kaune kviečiamas (-a) prisijungti: 

MECHANIKOS INŽINIERIUS (-Ė) 

Darbo pobūdis: 

• Šilumos ir mechanikos įrenginių eksploatavimas; 

• Darbas slėginiais indais, sukamaisiais mechanizmais, konvejeriais, kėlimo 

kranais ir kt.; 

• Šilumos įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbu planavimas ir  

organizavimas; 

• Operatyvus iškilusių techninių problemų sprendimas bei gedimų šalinimas; 

Pasiūlymų proceso optimizavimui teikimas ir diegimas. Pavaldaus personalo 

darbo organizavimas. 

Reikalavimai kandidatams: 

• Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas mechanikos, ar termoinžinerijos srityje; 

• Bent 2 m. patirtis šilumos ir/arba mechanikos įrenginių eksploatavimo srityje; 

• Geros žinios apie slėginių įrenginių, sukamųjų mechanizmų, konvejerių, kranų 

veikimo principus, sandarą; 

• Gebėjimas greitai mokytis ir įvaldyti naujus įrenginius ir mechanizmus; 

• Energetinių katilų priežiūros meistro pažymėjimas būtų privalumas; Geros anglų 

kalbos žinios. 

Kodėl mus verta pasirinkti? 

 

• Dirbsi didelėje „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje, kuri jau ketverius metus iš 

eilės pripažinta efektyviausiai valdoma valstybės įmone; 

• Prisidėsi prie vieno didžiausių šiuo metu įgyvendinamų valstybinės reikšmės 

projektų Lietuvoje; 

• Realizuosi save modernioje naujai pastatytoje biokuro ir atliekų deginimo 

jėgainėje; 

• Mokymų ir stažuočių metu kelsi savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Kviečiame į savo komandą! 

 

 

KAS YRA KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ?  

Kaune statoma didelio efektyvumo kogeneracinė 

jėgainė iš komunalinių ir nepavojingų pramoninių 

atliekų bei vandenvalos nuotekų dumblo gamins 

šilumą ir elektros energiją, taip užtikrindama 

mažesnes šilumos gamybos kainas Kauno miesto  

gyventojams, spręs atliekų tvarkymo problemas ir 

Lietuvai padės pasiekti Europos Sąjungos Žiedinės 

ekonomikos tikslus. Jėgainės komercinės 

eksploatacijos pradžia numatyta jau 2020 m. 

Lietuvos Vyriausybė Kauno kogeneracinę jėgainę 

yra pripažinusi valstybei svarbiu ekonominiu 

projektu. 

www.kogen.lt  

  

  

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Mechanikos inžinierius (-ė) Kaune“ ir savo 

motyvaciją apibūdinantį laišką prašome siųsti el. paštu: atrankos@le.lt 

Kandidatai pateikdami informaciją apie save sutinka, kad jų duomenys 2-us 

metus būtų naudojami Kauno kogeneracinės jėgainės personalo atrankų metu 

bei kaupiami ,,Lietuvos energijos“ įmonių grupės kandidatų duomenų bazėje. 

Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu atrankos@le.lt  

Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. 

Konfidencialumą garantuojame. 

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. 

Konfidencialumą garantuojame.  

Žinai, kam gali būti aktualu? 

Pasidalink šiuo skelbimu:  
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