
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsikūrusi Vilniuje, Algirdo g. 31, skelbia konkursą  

Procesų administravimo skyriaus analitiko (vyresn. specialisto) pareigoms užimti 

 

Darbo pobūdis 

• Finansinių ir veiklos duomenų bei kitos informacijos apie bankrutavusias kredito įstaigas rinkimas, sisteminimas ir analizavimas. 

• Informacijos apie bankrutavusias kredito įstaigas įvertinimas, medžiagos parengimas ir pristatymas įmonės darbo grupėse. 

• Finansinės analizės įžvalgų, išvadų, pasiūlymų formulavimas raštu ir žodžiu bei atskaitingumas vadovams ir įmonės darbo grupei.  

• Surinktos/sukauptos informacijos koordinavimas, valdymas ir sisteminis administravimas. 

Reikalavimai    

•  Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą ekonomikos mokslų srities 
išsilavinimą. 

• Darbo patirtis finansų, apskaitos, audito ir/arba draudimo srityse. 

• Gebėti vertinti įmonių veiklą, analizuoti finansinius ir veiklos rodiklius, teikti įžvalgas. 

• Gebėti vertinti gautus rezultatus ir juos prezentuoti darbo grupėse. 

• Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas. 

• Dokumentų rengimo taisyklių žinojimas ir gebėjimas jas pritaikyti praktiškai. 

• Analitiniai įgūdžiai, informacijos valdymo, kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo bei išvadų pateikimo sugebėjimai. 

• Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir komandos veiklą. 

• Atitinkamų žinių iš ekonomikos/finansų/bankininkystės/draudimo/verslo sričių turėjimas. 

• Mokėti dirbti su Microsoft Office programomis. 

• Mokėti anglų kalbą. 

Įmonė siūlo 

• Galimybę įgyti patirties ir mokytis. 

• Galimybę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu. 

• Profesionalų kolektyvą. 

• Nuo 1400– 1800 eurų (bruto) mėnesinį atlyginimą. 

Konkurso  eiga 

Pretendentai gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką gali siųsti iki 2020 m. vasario 14 d., adresu: VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“, Algirdo g. 31, Vilnius arba el.pašto adresu: idf@idf.lt. Kontaktinis asmuo: Dovilė Stoškuvienė tel.: 85 213 5657. 

Konfidencialumą garantuojame. Atranką, su reikalavimus atitinkančiais kandidatais, pradėsime vykdyti anksčiau nei baigsis 
skelbimo galiojimo laikas. Jūsų pateiktas gyvenimo aprašymas ir kiti nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik šios atrankos vykdymo 
pagrindu. 

Mūsų misija: Užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėti prie finansų 

rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įmonėmis didinimo. 


