ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖ
Energetikos konkurencingumo grupė yra atsakinga už vieną iš pagrindinių Energetikos
ministerijos uždavinių – valstybei ir vartotojui vertę kuriančią energetikos politiką, didinančią
šalies ekonomikos konkurencingumą, bei užtikrinančią energijos ir energijos išteklių tiekimą
už konkurencingą kainą. Ši grupė formuoja energetikos sektoriaus konkurencingumo
politiką energijos gamybos, tiekimo, prekybos ir energijos vartotojų interesų apsaugos
srityse, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja politikos įgyvendinimą.

ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS PATARĖJAS (-A)
karjeros valstybės tarnautojas
KVIEČIAME PASINAUDOTI TARNYBINIO KAITUMO GALIMYBĖMIS

Tavo pagrindinės užduotys bus:
•

Strateginis planavimas. Energetikos rinkų ir paslaugų plėtojimo prioritetų ir tikslų
formavimas, sektoriaus plėtojimo strategijų rengimas, kuriant konkurencinę teisinę
aplinką, planuojant valstybės investicijas reikalingas tvariai energetikos sektoriaus
transformacijai.

•

Teisėkūra. Energetikos rinkų konkurencinių sąlygų, energijos gamybos, tiekimo ir
prekybos sąlygų gerinimas, energijos vartotojų interesų apsauga, energijos vartojimo
sąlygų gerinimas, žaliosios–bendruomeninės energetikos skatinimas.

•

Analitika. Europos Komisijos ir EBPO politikos rekomendacijų Grupės politikos
formavimo klausimais analizė, ES ir EBPO narių gerųjų praktikų analizė, Lietuvos
energetikos sektoriaus konkurencingumo rodiklių analizavimas, pasiūlymų dėl
konkurencingumo rodiklių gerinimo rengimas.

•

Projektinis valdymas. Dalyvavimas įgyvendinant Energetikos ministerijos prioritetinius
projektus kaip projekto komandos narys ar projekto vadovo rolėje.

•

Energetikos ministerijos atstovavimas Europos Sąjungos, EBPO ir tarpvalstybinio
bendradarbiavimo darbo grupėse, „žaliojo kurso“ darbotvarkės klausimais.

Prisijungus prie mūsų, Tu:
•

Tobulinsi žinias dirbant projektų komandose kartu su viešojo ir privataus sektoriaus
energetikos sektoriaus profesionalais, dalyvaujant tarptautinio bendradarbiavimo ir
ugdymo programose.

•

Turėsi laisvę inicijuoti ir įgyvendinti valstybinės svarbos pokyčius energetikos
sektoriuje, prisidėti prie Lietuvos energetikos sektoriaus žaliosios transformacijos.

•

Patirsi į rezultatus orientuotą, draugišką, darbuotojų poreikiams dėmesingą ir atvirą
Energetikos ministerijos organizacinę kultūrą, finansinio skatinimo programą.

•

Turėsi lankstų nuotolinį darbo grafiką.

Patarėjo (-os) (valstybės tarnautojo) pareiginio atlyginimo koeficientas: 9.2 – 15.

Susidomėję galimybę tarnybinio kaitumo būdu prisijungti prie Energetikos ministerijos
Energetikos konkurencingumo grupės siųskite savo gyvenimo aprašymą el. paštu
karolis.svaikauskas@enmin.lt arba skambinkite tel. +370 670 39352.
Kviečiame susisiekti iki liepos 8 d.

