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 VYRESNYS PATARĖJAS (-A)
Tavo pagrindinės užduotys bus:
•

Elektros energetikos rinkos ir paslaugų plėtojimo prioritetų ir tikslų formavimas, šio
sektoriaus plėtojimo strategijų ir teisės aktų rengimas, kuriant konkurencinę ir
inovatyvią teisinę aplinką, planuojant valstybės investicijas ir skatinimo politiką

•

Naujojo elektros rinkos modelio plėtojimas, skatinant bendruomeninės energetikos
vystymąsi Lietuvoje, įgalinant vartotojus tapti aktyvesniais elektros rinkos dalyviais
elektros energijos gamybos, kaupimo, telkimo, vartotojų paklausos valdymo veiklose

•

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje politika

•

Elektros energijos vartotojų interesų apsauga ir energijos vartojimo sąlygų gerinimas

•

Lietuvos energetikos sektoriaus tvari transformacija pereinant prie klimatui neutralios
ekonomikos ir Europos Sąjungos „žaliojo kurso“ darbotvarkės klausimai

•

Lietuvos atstovavimas Europos Sąjungos ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo darbo
grupėse

Tikimės, kad Tu:
•

Turi ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį energetikos srityje

•

Turi geras žinias apie Lietuvos energetikos politikos prioritetus, elektros energetikos
sektorių, teisėkūrą ir viešąjį administravimą

•

Turi gerus analitinio mąstymo, strateginio planavimo ir komunikacijos įgūdžius

•

Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės, ekonomikos, viešojo administravimo
arba politikos mokslų srityje

•

Moki anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu

Prisijungus prie mūsų, Tu:
•

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

•

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

•

Patirsi į rezultatus orientuotą, draugišką, darbuotojų poreikiams dėmesingą ir atvirą
Energetikos ministerijos organizacinę kultūrą

•

Turėsi lankstų nuotolinį darbo grafiką

Atlyginimo pastovioji dalis yra nuo 2288 EUR (neatskaičius mokesčių). Prie darbo
užmokesčio mokamas priedas už valstybės tarnybos stažą, taip pat gali būti mokama
papildoma atlygio dalis (priemokos). Pareiginės algos koeficientas – 13.00.
Paraiškos laukiamos iki 2020-12-07. Konkurso aprašymas ir paraiškų teikimas Valstybės
tarnybos portale: http://portalas.vtd.lt/lt/energetikos-konkurencingumo-grupes-vyresnysispatarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;43579.html

