Esi gatavs nākamajam karjeras solim?
SIA «»Ventspils nafta» termināls aicina Tehnoloģijas nodaļas komandā
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Iesaistīties Termināļa procesu darba organizēšanā atbilstoši augstākajām drošības
prasībām, nodrošinot kompleksa tehnoloģiskā procesa efektīvu vadību un
nepārtrauktību,
Atbalstīt komandas darbu, veicinot komandas biedru personīgo un profesionālo
attīstību saskaņā ar uzņēmuma vērtībām un uzņēmuma attīstības stratēģiju.
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Analītiskā domāšana un tehniskās zināšanas (augstākā izglītība),
Augsta atbildības sajūta,
Pārliecinoša pieredze komandas un procesu koordinēšanā un vadībā,
Pieredze/spējas izmaiņu vadībā,
Vēlme veidot līdera karjeru, iepazīstot uzņēmuma darbību,
Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, kā arī krievu valodas iemaņas.
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Stabilu darbu starptautiskā un dinamiskā uzņēmumā, ar iespēju veidot karjeru VNT
vai vienā no 17 VTTI koncerna Termināļiem,
Darba alga sākot no 1800 EUR (bruto) mēnesī (uzņēmumā ir arī papildus gada
bonusu sistēma un uzņēmuma Koplīgumā atrunātie labumi);
Pastāvīgā darba vieta Ventspilī, Talsu 75
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Pieteikšanās

Administratīvā un organizatoriskā atbalsta sniegšana VNT Tehnoloģiskajam dienestam
sadarbībā ar VNT vai ārējām struktūrām, nodrošinot uzņēmumā esošo drošības noteikumu
un kvalitātes prasību ievērošanu,
Tehnoloģiskās darbības (darbs ar glabāšanā esošajiem produktiem, tankkuģu un dzelzceļa
kravu apstrāde, iekšējās darbības, produktu saņemšana pa cauruļvadu) efektivitātes un
drošības nodrošināšanas procedūru un to kontroles mehānismu pilnveidošana,
Tehnoloģiskās nodaļas darbinieku un sadarbības partneru koordinēšana projektu ietvaros,
kas realizējas vadoties pēc termināļa tehnoloģiskajām un uzņēmējdarbības vajadzībām,
Citu uzdevumu veikšana savas struktūrvienības un uzņēmuma sekmīgas ilgtspējīgas
darbības nodrošināšanai.

Ja uzskati sevi par piemērotu kandidātu, gaidīsim Tavu CV līdz 2021.g. 26.jūnijam.
Divu nedēļu laikā kopš pieteikuma saņemšanas sazināsimies ar kandidātiem, kas tiks aicināti
uz pārrunām.
VNT ir lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas
uzņēmums Baltijā, daļa no VTTI grupas. Vairāk www.vnt.lv
VTTI ir viens no visātrāk augošajiem enerģijas un citu ķīmisko vielu, uzglabāšanas
pakalpojumu sniedzējiem pasaulē, kas nodrošina vairāk nekā 10 miljonus kubikmetru
krātuves jaudu 17 terminālos piecos kontinentos.
Vairāk www.vtti.com

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējām, ka atsūtot savus datus, Tu piekrīti, ka tie tiks ievākti,
apkopoti un uzglabāti 6 mēnešus pēc datu saņemšanas vai atbilstoši Tavām norādēm pieteikumā.

