
 

Šiuo metu prie Technikos skyriaus komandos Vilniuje kviečiame prisijungti: 

 

ELEKTROS PERDAVIMO ORO IR KABELINIŲ LINIJŲ INŽINIERIŲ (-Ę) 

Darbo pobūdis: 

 techninių reikalavimų – standartų kūrimas, tobulinimas ir nustatymas perdavimo tinklo aukštos įtampos 
(nuo 110 kv) kabelių ir oro linijų elementams (kabelių, movų, laidų, izoliacijos, atramų, laikančiųjų 
elementų ir kt.), jų projektavimui ir įrengimui; 

 parengtų techninių projektų aukštos įtampos kabelių ar oro perdavimo linijų statybai derinimas ir 
tikrinimas, vertinant atitikimą suformuotiems techniniams reikalavimams, galiojantiems tarptautiniams 
standartams (IEC); 

 dalyvavimas elektros perdavimo linijų elementų bandymuose gamyklose, identifikuojant jų atitikimą 
vidinių ir tarptautinių standartų reikalavimams; 

 pastatytų aukštos įtampos perdavimo linijų priėmimas ir įvertinimas techninių reikalavimų, tarptautinių 
standartų (IEC) atitikimui; 

 geriausios tarptautinės praktikos kabelių ir oro perdavimo linijoms ir jų įrangai pritaikymas bendrovėje;  

 kabelių ir oro linijų gedimų, sutrikimų, testavimo rezultatų analizė ir priemonių prevencijai siūlymas; 

 perdavimo linijų ir jų elementų techninių standartų ir tipinių sprendimų kūrimas bei palaikymas; 

 elektros perdavimo linijų elementų būklės atstatymo metodikos kūrimas: situacijos analizės, būklės 
tendencijų prognozavimas, būklės išlaikymo kriterijų ir reikalingų atstatyti elementų kiekių nustatymas; 

 elektros perdavimo linijų atstatymo strategijos kūrimas ir įgyvendinimo planavimas. 

Reikalavimai: 

 aukštasis elektros energetikos sistemų ar elektros inžinerijos išsilavinimas; 

 kabelinių ar oro perdavimo linijų (110 kV ir aukščiau) projektavimo, atskirų jų elementų bandymų ar 
parinkimo, statybos priežiūros darbo patirtis būtų privalumas; 

 atskirų gamintojų elektros perdavimo linijų elementų vertinimo, parinkimo ar tiekimo patirtis; 

 geras elektros perdavimo kabelinių ar oro perdavimo linijų elementų charakteristikų žinojimas; 

 puikus standartų, reglamentuojančių elektros perdavimo linijų elementų reikalavimus, bandymus, įrengimą 
žinojimas; 

 puikus elektros perdavimo kabelinių ar oro linijų elementų charakteristikų žinojimas ir jų taikymo atskirais 
atvejais išmanymas; 

 anglų kalbos mokėjimas; 

 geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, MS PowerPoint); 

 inžinerinis mąstymas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, komunikabilumas, atsakingumas; 
 

Privalumai: 
 statybų veiklą reglamentuojančių statybos techninių reglamentų žinojimas; 
 

Bendrovė siūlo: 

 atsakingą darbą aukščiausio lygio profesionalų komandoje; 

 karjeros galimybes energetikos srityje; 

 savirealizacijos galimybę; 

 puikias darbo sąlygas.  

 

 

 

 

Gyvenimo aprašymų su pareigybės nuoroda ir 

motyvaciniu laišku siųsti el. p. cv@litgrid.eu iki 

rugsėjo 30 d. 

Telefonas pasiteiravimui +370 699 93095 

Konfidencialumą 

garantuojame. 
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