
 
Prie mūsų komandos Elektrėnuose kviečiamas (-a) prisijungti 

 

PRAKTIKANTAS (-Ė) ELEKTROS 

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS 

GRUPĖJE 

Šok ant pirmojo karjeros laiptelio jau dabar! 

Kokios užduotys Tavęs laukia? 
 

 Susipažinsi su elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto 

darbų planavimo ir organizavimo principais (25,2MW galios 

hidrogeneratorių, 110/10kV ir 10/0,4kV transformatorių, iki 60kW 

galios variklių); 

 Įgysi praktikos elektros įrenginių iki 110 kV techninėje priežiūroje ir 

remonte, mokysiesi operatyviai identifikuoti ir pašalinti defektus.  

 Išmoksi atlikti techninės priežiūros darbus relinės apsaugos ir 

automatikos įrenginiuose (generatorių, transformatorių, variklių, 

matavimo prietaisų, valdiklių). 

 Dalyvausi sudėtingų situacijų valdymo procesuose. 

Tikimės, kad: 
 

 Esi paskutinių kursų elektros energetikos ar inžinerijos mokslų srities 

studentas (-ė); 

 Turi anglų ir/ar rusų kalbos žinias; 

 Esi drąsus (-i) imtis sudėtingų užduočių; 

 Esi iniciatyvus (-i) ir ne tik atlieki užduotis, bet ir galvoji, kaip jas 

galima padaryti dar geriau; 

 Žingeidumas, noras mokytis ir tobulėti – Tavo savybės! 

 Turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.  

Atlikdamas praktiką pas mus, Tu: 

 

 Išbandysi save didžiausioje Lietuvoje energetikos įmonių grupėje; 

 Praktikos atlikimas gali būti apmokamas bei puikiai pasirodžius 

aptarsime Tavo karjeros galimybes „Lietuvos energijos“ įmonių 

grupėje. 

 Susipažinsi su LEAN principais ir įrankiais, kuriuos taikome savo 

veikloje ieškodami galimybių gerinti veiklos procesus; 

 Galėsi semtis žinių ir mokytis iš tikrų profesionalų; 

 Turėsi galimybę gauti geras, darbo rinkoje vertinamas, 

rekomendacijas. 

 Mes organizuojame transportą pagal poreikį iš Vilniaus ar Kauno. 

 

Kviečiame į savo komandą 

 
 

  

KAS YRA „LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“? 

Šiuolaikinė, įvairius nacionalinius projektus 

įgyvendinanti ir prie šalies energetikos 

sektoriaus modernizavimo aktyviai 

prisidedanti įmonė, kuri valdo didžiausius 

elektros energijos gamybos padalinius 

Lietuvoje: Elektrėnų kompleksą, Kruonio 

hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno Algirdo 

Brazausko hidroelektrinę. 

www.gamyba.le.lt  

  

  

Nuotrauka 

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Praktikantas (-ė) Elektros įrenginių 

priežiūros grupėje Elektrėnuose“ siųsk el. paštu: CV@le.lt  iki š. m. lapkričio 

18 d. Konfidencialumą garantuojame. Daugiau informacijos – Viktorija 

Nastulevičiūtė tel. 8 694 77883. 

http://www.gamyba.le.lt/
mailto:CV@le.lt

