
  

              „INVL Technology“ 

 

„INVL Technology“ – į informacinių technologijų verslus investuojanti uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), 

listinguojama AB Nasdaq Vilnius (INC1L) . Bendrovė šiuo metu valdo ir vysto bendroves veikiančias kibernetinės 

saugos, IT paslaugų ir programavimo bei skaitmeninių registrų srityse. „INVL Technology“ yra valdoma bendrovės 

„INVL Asset Management“, kuri priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ 

 

Šiuo metu darbui Vilniuje ieškome siekiančio (-ios) tikslo  

ADMINISTRAVIMO SPECIALISTO (-ĖS) 
 

 DARBO POBŪDIS   REIKALAVIMAI 

• Reguliacinių ir bendrovės valdymo dokumentų 
rengimas lietuvių ir anglų kalbomis; 

• Bendrovės, kurios akcijomis prekiaujama viešai, 
taikomų teisės aktų laikymosi užtikrinimas; 

• Sklandžios protokolavimo procedūros užtikrinimas; 
• Tinklapių, socialinių tinklų paskyrų administravimas 
• Aukščiausio lygio vadovo reprezentavimas, 

atstovavimas įvairių susitikimų, renginių metu 
skaitant pranešimus bei pristatant prezentacijas;  

• Dalyvavimas įvairiuose vidiniuose projektuose; 
• Kitos administracinės ir organizacinės užduotys. 

 
• Aukštasis išsilavinimas (administravimo, ekonomikos, 

verslo vadybos ar kitose panašiose srityse - privalumas);  
• Sugebėjimas greitai perprasti naujas sritis, operatyviai 

apdoroti ir susisteminti kompleksinę informaciją bei pateikti 
kokybiškas išvadas;  

• Puikūs komunikacijos įgūdžiai: sklandus, įtaigus minčių 
dėstymas lietuvių ir anglų kalbomis (tiek raštu, tiek 
žodžiu), gebėjimas rengti bei pristatyti prezentacijas; 

• Verslo etiketo ir dalykinio protokolo puikus žinojimas ir 
laikymasis; 

• Greita orientacija ir gebėjimas dirbti esant griežtiems 
terminams bei dinamiškai aplinkai; 

• Atsakingumas, diplomatiškumas, diskretiškumas,  
atsparumas įtampai, pozityvumas, kūrybiškumas ir noras 
siekti geriausių rezultatų. 

 MES SIŪLOME 

• Įdomų, atsakingą ir iššūkių kupiną darbą 
kvalifikuotoje komandoje; 

• Patrauklų atlygio ir papildomų naudų paketą; 
• Bazinį atlygį, kuris prasideda nuo 2500 – 3000 EUR 

(neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo darbuotojo 
patirties ir kompetencijos bei papildomų naudų 
paketą. 

 

  

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu cv@invl.com iki 2022 m. birželio 6 d. Informuosime tik atrinktus 

kandidatus. 

UAB „INVL Asset Management“ tvarkys Jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos tikslu. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens 

duomenis, rasite kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo taisyklėse, kurios pasiekiamos adresu: https://bit.ly/3lIHEoa. 
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