Energetikos ministerija skelbia Energetikos konkurencingumo grupės patarėjo (-os)
atranką
Kviečiame prisijungti prie formuojamos Lietuvos energetikos konkurencingumo skatinimo
politikos įgyvendinimo komandos ir prisidėti kuriant ateities Lietuvos energetikos politiką. Šiuo
metu prasideda naujas planavimo ciklas, nubrėšiantis gaires šalies energetikos sektoriaus plėtrai
2020–2030 metais. Tad ieškome patyrusio energetikos srities eksperto(-ės) darbui šilumos ūkio
sektoriaus teisinio reguliavimo, plėtros, strateginio planavimo ir šilumos ūkio investicijų
vertinimo srityse.
Užduočių aprašymas:
• Būsi atsakingas už Lietuvos šilumos ūkio plėtros strateginį planavimą ir racionalią šilumos ūkio
sektoriaus plėtrą;
• Formuosi ir įgyvendinsi Lietuvos energetikos politiką šalies šilumos ūkio plėtros klausimais, teiksi
siūlymus dėl valstybės prioretizuojamų šilumos ūkio plėtros krypčių pasirinkimo;
• Analizuosi ir rengsi siūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių biokuro prekybą ir
skatinančių konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, tobulinimo;
• Atstovausi Energetikos ministeriją bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis
institucijomis bei organizacijomis šilumos ūkio teisinio reguliavimo, plėtros, strateginio planavimo ir
šilumos ūkio investicijų vertinimo klausimais;
• Inicijuosi pokyčius šalies šilumos vartotojų interesų apsaugos stiprinimo, šilumos vartojimo sąlygų
gerinimo ir Lietuvos gyventojų energetinio skurdo mažinimo srityse.
Reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje;
• gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
• mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
• būti susipažinusiam su Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
Kodėl turėtumėte mus pasirinkti?
• Galimybė pritaikyti ekspertines žinias formuojant ir įgyvendinant Lietuvos energetikos politiką;
• Profesionali aplinka ir iniciatyvūs kolegos dalinsis patirtimi ir padės ieškoti geriausių sprendimų;
• Atsakingos užduotys ir profesiniai iššūkiai leis augti ir tobulėti;
• Platus ir įdomus atsakomybių laukas, galimybė kurti ir inicijuoti valstybinės reikšmės pokyčius
energetikos sektoriuje.
Papildoma informacija:
• Energetikos konkurencingumo grupės tikslas – valstybei ir vartotojui vertę kurianti energetikos
politika, didinanti šalies ekonomikos konkurencingumą, užtikrinanti energijos ir energijos išteklių
tiekimą už konkurencingą kainą. Pagrindiniai grupės uždaviniai yra dalyvauti formuojant ir
įgyvendinant valstybės politiką elektros, šilumos ir biokuro, gamtinių dujų ir degalų sektoriaus
konkurencingumo skatinimo srityse.
Atlyginimas – 2249 eurų iki mokesčių.
Kontaktinis asmuo ir kiti reikalavimai: http://portalas.vtd.lt/lt/energetikos-konkurencingumo-grupespatarejas-pa-koeficientas-13-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39919.html

