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Klientas - „EPSO-G“ 

Pozicija - generalinis direktorius 

 

„EPSO-G“ yra valstybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios veiklos tikslas –pažangi, efektyviai 

valdoma bei ilgalaikę naudą akcininkams teikianti energijos perdavimo sistemų ir biržų operatorių 

grupė, užtikrinanti strateginių Lietuvos energetikos interesų įgyvendinimą ir prisidėti prie šalies 

konkurencingumo stiprinimo, ilgalaikės vertės akcininkui, Lietuvos žmonėms ir verslui kūrimo bei 

visuomenės gerovės didinimo. 

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro patronuojanti valdymo bendrovė „EPSO-G“ , penkios tiesiogiai 

patronuojamos įmonės „Litgrid“, „Amber Grid“, „Baltpool",  „Tetas", “Energy cells" bei netiesiogiai 

kontroliuojama „GET Baltic".  

„EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerija. 

 

Bendrovė skelbia atranką į įmonės generalinio direktoriaus pareigas 5 metų kadencijai. 

 

Reikalavimai kandidatams 

 

Privalomi reikalavimai: 

• aukštasis universitetinis išsilavinimas; 

• labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu); 

• lyderystė, platus ir globalus mąstymas; 

• diplomatijos ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; 

• per paskutinius 15 metų įgyta ne mažesnė nei 8 metų darbo patirtis įmonės vadovo ar 

aukščiausio lygmens padalinio vadovo pareigose didelėje įmonėje arba tarptautiniu mastu 

veikiančioje įmonėje, ar įmonių grupėje; 

• nepriekaištinga reputacija; 

• turi būti neatimta teisė dirbti ar susipažinti su informacija, sudarančia valstybės ar tarnybos 

paslaptį; 

• turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti 

toms pareigoms priskirtas funkcijas; 

• per pastaruosius 5 metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar 

kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo. 

 

Specialieji reikalavimai: 

• įmonių grupės strategijos formavimo, įgyvendinimo ir tvaraus vertės didinimo patirtis; 

• organizacijos vystymo, įmonių grupės veiklos organizavimo, tobulinimo ar transformacijos 

patirtis taikant pažangias vadybos praktikas; 

• stipri pokyčių valdymo patirtis; 
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• valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo praktikos žinios bei 

taikymo patirtis; 

• bendrovių finansų ir rizikų valdymo patirtis; 

• tarptautinio bendradarbiavimo arba dalyvavimo tarptautiniuose verslo plėtros projektuose 

patirtis; 

• inovacijų skatinimo ir diegimo valdymo patirtis; 

• komunikabilumas ir gebėjimas pristatyti informaciją prisiderinant prie auditorijos specifikos. 

 

Vertinama kaip privalumas: 

• energetikos sektoriaus reglamentavimo išmanymas Europos Sąjungos ir nacionaliniu 

lygmeniu; 

• nacionalinių ir regioninių energetikos politikos tikslų išmanymas; 

• energetikos sektoriaus transformacijos tendencijų išmanymas; 

• didelio masto infrastruktūros ir  technologijų srities projektų valdymo patirtis; 

• bent 2 metų patirtis įmonių grupės motininės įmonės vadovo pareigose. 

 

Darbo vieta: Vilnius. 

Atlyginimas (bruto): nuo 9 000 Eur ir nuo veiklos rezultatų priklausanti 30 proc. metinė kintama atlygio 
dalis bei papildomos naudos. 
 

Pateikiami dokumentai: 

• gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma); 

• motyvacinis laiškas (laisva forma); 

• sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas (Atrankos aprašo Priedas Nr. 1);  

 

Tinkamiausius pretendentus atrinkti padės vadovų paieškos įmonė AIMS International Lietuva. 

Dokumentų pateikimo terminas – 10 kalendorinių dienų nuo bendrovės generalinio direktoriaus 

atrankos paskelbimo, t. y., iki 2022 m. gegužės 22 d. įskaitytinai.  

 

Dokumentus prašome siųsti el. paštu karina.kasalyniene@aims.lt, temoje nurodant Atranka į „EPSO-

G“ generalinio direktoriaus pareigas. 

 

Kontaktinis asmuo - Karina Kašalynienė, „AIMS International Lietuva“ vyresnioji vadovų paieškos 

konsultantė, tel. +370 614 15648, el. paštas karina.kasalyniene@aims.lt.  
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