
 

 
 
 

Svarstai apie pokyčius savo karjeroje? 
 

Jei tu nebijai iššūkių, sieki tobulėti, išmanai elektros įrenginių 
remonto ir priežiūros darbus, esi kruopštus ir pasižymi atidumu 
detalėms, Tu esi tas žmogus, kurio mes ieškome ir kuris kartu su 

kitais komandos nariais užtikrins sklandų skyriaus darbą.  
 

Laukiame Tavęs su visu Tavo energijos užtaisu - kartu su kitais 
kolegomis Tu kursi visiškai naują komandą.  

Įdomu? 

 
Kviečiame prisijungti prie komandos: 

 
ELEKTRIKĄ (-Ę) 

 
Panevėžyje 

 
 
Tapęs mūsų komandos dalimi, Jūs turėsite: 
 

 vykdyti įmonės elektros tinklo iki 1000 V priežiūrą ir 

užtikrinti sklandų elektros įrenginių veikimą; 

 identifikuoti ir operatyviai šalinti gedimus;  

 vykdyti elektros įrengimų, prietaisų, įrankių remonto 

darbus;  

 atlikti vidaus elektros tinklo instaliacijos darbus. 

 
Tam, kad taptum mūsų komandos dalimi, Jums 
prireiks:  
 

 ne žemesnio kaip profesinio elektrotechninio 

išsilavinimo; 

 ne mažesnės nei 1 metų panašaus darbo patirties; 

 elektrotechnikos darbuotojo (VK) profesinės 

kvalifikacijos; 

 gebėjimo skaityti technines dokumentacijas, brėžinius ir 

elektros schemas; 

 B kategorijos vairuotojo pažymėjimo. 

 

Privalumas – šuliniuose ir kituose požeminiuose 

statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo 

kvalifikacinis pažymėjimas. 

 
Kas mes esame? 
 
AB „Panevėžio specialus autotransportas” –  šiuolaikiška, 
inovatyvius sprendimus priimanti įmonė, kurioje dirba darnus, 
bendrų tikslų siekiantis, kvalifikuotas kolektyvas. 
Bendrovės sėkmė – motyvuota lyderių komanda. 
 
Mūsų pagrindinės veiklos: 
 Teritorijų valymas. 
 Infrastruktūros objektų priežiūra. 
 Benamių gyvūnų gaudymas, laikymas. 
 Mišrių komunalinių ir kitų atliekų tvarkymas. 
 Žaliųjų atliekų tvarkymas ir išvežimas. 
 Antrinių žaliavų tvarkymas ir pavojingų atliekų išvežimas. 
 Biotualetų ir praustuvių nuoma ir aptarnavimas. 

 
Mes Jums siūlome: 
 
 darbą stabilioje ir didelę patirtį turinčioje įmonėje; 
 skatinančią mokytis ir kartu tobulėti atmosferą, išorinius 

mokymus; 
 darbą profesionaliame ir draugiškame kolektyve; 
 perspektyvų ir atsakingą darbą; 
 galimybę realizuoti asmeninį ir profesinį potencialą; 
 konkurencingą atlyginimą; 
 papildomas naudas ir motyvuojančią darbo aplinką; 
 visas darbui reikalingas priemones. 

 
  

 Darbo vieta: 
Pilėnų g. 43, Panevėžys 

€ Darbo užmokestis: 
Nuo 1300 Eur/mėn. (bruto) 

Kontaktai pasiteiravimui: 
+370 686 33541, +370 609 14940 

 El. paštas: 
administracija@psa.lt 

  
 Dėkojame visiems susidomėjusiems. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. 

 


