
 

BENCO Energijos apskaitos sistemų projektų vadovas 

Darbo pobūdis: 

  

 - Visų energijos rūšių(el. energija, garas, karštas/šaltas vanduo, šiluma, šaltis ir t.t.) 

apskaitos sistemų projektų įgyvendinimas 

 - Optimalių energijos sąnaudų stebėjimo sprendimų kūrimas (sistemos architektūra, 

įrangos parinkimas, techninių klausimų sprendimas)  

 - Išteklių paskirstymas, projekto įgyvendinimo grafiko sudarymas  

 - Kylančių klausimų/problemų/konfliktų sprendimas, darbas su kliento techniniu bei 

vadybiniu personalu 

 - Subrangovų paieška/diegimo darbų organizavimas ir priežiūra  

 - Sistemos komponentų (programinė įranga/valdikliai/keitikliai/išmanieji 

skaitikliai/ryšio įranga ir t.t.) pajungimas, konfigūravimas, derinimas, gedimų 

diagnostika 

 - Klientų energijos suvartojimo duomenų analizė, priklausomybių paieška  

 - Išvadų ir rekomendacijų (techninių bei organizacinių) pateikimas siekiant sumažinti energijos 

vartojimą  

 - Konsultavimas techniniais visų rūšių energijos apskaitos klausimais 

 - Nuolatinis technologijų rinkos stebėjimas, inovatyvių sprendimų paieška  

  

Reikalavimai: 

 - Projekto planavimo ir organizaciniai įgūdžiai  

 - Geri analitiniai įgūdžiai 

 - Silpnos srovės sistemų išmanymas (įvairūs jutikliai, keitikliai, jungikliai, valdikliai, procesų 

automatizavimas) 

 - Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai: 

 - Patirtis su Ubuntu OS 

 - MS Office (įskaitant Visio ir Project) pakuotė kasdieniniam darbui, būtinas gilesnis MS Excel 

išmanymas 

 - Patirtis dirbant su CAD programomis būtų privalumas  

 - Patirtis su SCADA sistemomis būtų privalumas 

 - Gamybos procesų analizavimo ir optimizavimo patirtis būtų privalumas 

 - Energijos resursų (el. energija, garas, karštas/šaltas vanduo, šiluma, šaltis ir t.t.) suvartojimo 

priežiūra pramoniniuose objektuose būtų privalumas 

 - Patirtis su Modbus, SNMP protokolais (tvarkyklių paruošimas, įrangos programavimas nuotoliniu 

būdu) 

 - Aukštasis, aukštesnysis inžinerinis (elektronikos, automatikos, telekomunikacijų, IT srities, 

pramonės inžinerijos) išsilavinimas būtų privalumas 

 - Gebėjimas greitai mokytis, savarankiškai, atsakingai atlikti darbo užduotis 

 - Techninės anglų ir rusų kalbos žinios; 

 - Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) 

  

 

Jeigu Jus domina siūlomos pareigos, prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), nurodžius pareigybę  

"Projektų vadovas", el. paštu: cv@benco.lt 

Konfidencialumą garantuojame! 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

mailto:cv@benco.lt

