UAB Lietuvos monetų kalykla – įmonė, teikianti apyvartinių ir kolekcinių monetų, medalių, ordinų kūrimo ir
gamybos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. 100% bendrovės akcijų priklauso valstybei. Akcijas patikėjimo teise
valdo UAB „Lietuvos monetų kalykla“ steigėjas – Lietuvos bankas. Monetų kalykla įsteigta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1990 m. gruodžio 10 d. nutarimu ir atgaivino viduramžiais klestėjusio, tarpukario
Lietuvoje pratęsto ir 1940 m. nutraukto lietuviškų monetų kaldinimo tradicijas. Bendrovė turi aukštos
kvalifikacijos specialistus, modernius įrenginius bei technologijas, tarptautinį kokybės standartą ISO
9001:2015, gamina aukštos kokybės gaminius, patenkinančius net išrankiausių klientų pageidavimus.
Daugiau informacijos www.kalykla.lt
Šiuo metu UAB Lietuvos monetų kalykla skelbia atranką į

Direktoriaus (-ės) pareigas
Jis bus atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą, siekiant finansinio stabilumo ir verslo vertės augimo
diversifikuojant produktų portfelį ir didinant veiklos efektyvumą atsižvelgiant į verslo aplinką.
Mums svarbūs Jūsų įgūdžiai ir savybės:
-

Strateginio valdymo įgūdžiai, gebėjimas įvertinti įmonės finansines, konkurencines ir efektyvumo
perspektyvas, pagrindžiant tai 5-10 metų sėkminga patirtimi įmonės valdyme ir/ar verslo vystyme
(darbo patirtis gamybinės įmonės valdyme ir/ar pardavimų grandinės valdyme – privalumas)

-

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (verslo vadybos magistro laipsnis – privalumas)

-

Gebėjimas sutarti su įvairiomis interesų grupėmis, dalykiškai bendrauti, atstovauti bendrovę Lietuvoje
ir užsienyje, diplomatiškumas, gebėjimas įtakoti žmones, užtikrinti sklandų kolektyvo darbą, mokėti
sėkmingai planuoti ir organizuoti bendrovės darbą, inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius

-

Verslumas ir orientacija į rezultatą

-

Gebėjimas sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus

-

Nepriekaištinga reputacija

-

Žinios/patirtis, susijusios su riziką ribojančiais ir paslaugų teikimą reglamentuojančiais reikalavimais,
rizikos valdymu, priežiūros ir kontrolės užtikrinimu

-

Akcinių bendrovių įstatymo, valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, valstybės įmonių reguliavimo
principų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktiniame darbe

-

Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios

Esate motyvuotas siekti ambicingų tikslų, dirbti su profesionalia komanda, galite keisti ir vystyti įmonę
keičiantis pasaulinei rinkai? Laukiame Jūsų CV su nuoroda „Direktorius(-ė)“ iki 2019 m. liepos 15 d.
el. paštu vilniuscv@friisberg.lt
Kandidatų gali būti paprašyta pateikti ir papildomus dokumentus siekiant įvertinti jų tinkamumą eiti
UAB Lietuvos monetų kalykla direktoriaus pareigas (pvz., nepriekaištingos reputacijos deklaracija, išsilavinimą
įrodantys dokumentai ir kt.)
Garantuojame kandidatų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.
Iš anksto dėkojame visiems kandidatams už susidomėjimą, tačiau susisieksime tik su atrinktais kandidatais.
Galutinį sprendimą dėl direktoriaus išrinkimo priims UAB Lietuvos monetų kalykla valdyba.

