
KĄ PAS MUS VEIKSITE?
• Teiksite konsultacijas miškų savininkams ūkininkavimo privačiuose 

miškuose klausimais, miško kirtimo, atkūrimo, priežiūros, apsaugos ir 
kitais klausimais.

• Rengsite miškotvarkos, želdinimo ir žėlimo projektus, atliksite 
biržių atrėžimą, sudarysite miško valdos žemėlapius, atliksite kitas 
technologines miškininkystės paslaugas.

• Ieškosite potencialių, naujų klientų paslaugoms parduoti.
• Aktyviai bendrausite su klientais, gilinsitės į jų poreikius, pristatysite 

paslaugų naudą, kainą.
• Dalyvausite projektų kūrimo, rengimo ir įgyvendinimo procese.

KODĖL TURĖTUMĖTE MUS 
PASIRINKTI?

• Esate įgijęs aukštąjį miškininkystės išsilavinimą.
• Turite miškininkystės konsultanto akreditavimo pažymėjimą 

(privalumas).
• Turite darbo miškininkystės srityje ar miškotvarkos projektų 

rengimo patirties (privalumas).
• Mokate dirbti ArcGis” programa  (privalumas).
• Gerai išmanote ir naudojatės MS Office programomis.
• Mokate bent vieną užsienio kalbą (privalumas).
• Turite patirties parduodant prekes ar paslaugas.
• Turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
• Gebate dirbti komandoje ir savarankiškai planuoti savo darbą.

KOKIOS SAVYBĖS IR ĮGŪDŽIAI 
ATVERTŲ JUMS KELIĄ?

• Patikiname, kad profesionalūs ir iniciatyvūs kolegos padės tobulėti.
• Garantuojame intensyvius teorinius ir praktinius mokymus kiekvienam naujokui.
• Organizuojame darbuotojų profesinio ir asmeninio tobulėjimo mokymus.
• Siūlome dinamišką darbą ir galimybę dalyvauti projektų kūrimo ir įgyvendinimo 

procesuose.
• Rūpinamės darbuotojais: organizuojame šventes, sveikatingumo akcijas, 

sveikiname profesinių dienų progomis.
• Skatiname ir apdovanojame darbuotojus už individualių ir komandinių tikslų 

pasiekimą. 
• Puoselėjame profesionalumą, nešališkumą, inovatyvumą, bendradarbiavimą, 

lojalumą, bendruomeniškumą, saugumą ir socialinę atsakomybę. Tikimės, kad šios 
vertybės svarbios ir Jums.

Pagrindinis darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 1150 Eur 
neatskaičius mokesčių + priedai už pasiektus individualius rezultatus.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. Kandidatuodami savanoriškai sutinkate, kad Jūsų asmens 
duomenys, nurodyti dokumentuose, kuriuos pateikiate LŽŪKT, būtų tvarkomi atrankos organizavimo ir įdarbinimo proceso tikslais. Mūsų privatumo politika: 
https://www.lzukt.lt/apie-mus

MIŠKININKYSTĖS SPECIALISTO (-ĖS)
DIRBTI LŽŪKT CENTRINĖJE BUVEINĖJE, STOTIES G. 11, AKADEMIJA, KĖDAINIŲ R.

WWW.LZUKT.LT

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, miškininkystės specialistas“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt

Mes – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos komanda. Teikiame komercines paslaugas, 
įgyvendiname projektus, kuriame pažangias skaitmenines programas ir technologijas, atliekame 
laboratorinius tyrimus. Dirbame su ūkininkais, žemės ūkio bendrovėmis ir mažomis įmonėmis. Mumis 
pasitiki daugiau nei 6000 nuolatinių klientų, beveik 3 dešimtmečius jiems teikiame kompleksines 
buhalterinės apskaitos, ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos, 
mokymų organizavimo paslaugas. Esame profesionali, iššūkius drąsiai pasitinkanti, didesnė nei 400 
darbuotojų komanda, dirbanti 46 rajonų ir savivaldybių biuruose. 

Susisiekite: 
Judita tel. 8 630 89 065, 
Giedrė tel. 8 659 03 620.


