VYRIAUSIASIS INŽINIERIUS
Darbuotojo pagrindinės atliekamos funkcijos:
1. Vadovauja urėdijos komercinei veiklai.
2. Planuoja ir vykdo prekybą žaliavine mediena.
3. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, urėdijos įstatais, užduotimis ir nurodymais,
organizuoja Centrinio Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio veiklą.
4. Organizuoja medienos ruošos darbų vykdymą.
5. Dalyvauja ir teikia pasiūlymus, svarstant ir sudarant urėdijos perspektyvinius planus
dėl įmonės gamybos aprūpinimo žaliavomis ir medžiagomis.
6.Tvirtina biržių kirtimo technologines korteles, medienos perklasifikavimo aktus.
7.Tvirtina medienos ruošos, ištraukimo, išvežimo ir kitų CMRPTP įvykdytų darbų
apmokėjimo aktus.
8.Organizuoja pagamintos medienos rinkos paiešką, teikia pasiūlymus miškų urėd ui dėl
pardavimo sutarčių sudarymo, vadovauja kainodaros klausimų sprendimui.
9. Planuoja gaminamos produkcijos kiekį, jos pardavimo galimybes, sąlygas.
10.Organizuoja produkcijos pardavimo statistiką ir ją analizuoja.
11.Saugos darbe klausimais vykdo miškų urėdo perduotas teises ir pareigas,
kontroliuoja urėdijos darbuotojus kaip jie laikosi darbų saugos reikalavimų.
12. Stabdo darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei.
13.Vadovauja nustatant medienos išvežimo ir pervežimo atstumų normatyvus, degalų,
tepalų ir medžiagų, žaliavų naudojimo normatyvus, kontroliuoja jų laikymąsi.
14.Vadovauja nustatant medienos ištraukimo, kirtimo ir kitų urėdijos atliekamų darbų
išdirbių normas ir apmokėjimo įkainius.
15. Nustatyta tvarka organizuoja arba rengia urėdijos darbo ataskaitas.
16.Vykdo miškų urėdo pavedimus.
Specialieji reikalavimai darbuotojo pareigybei:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities,
miškininkystės krypties, socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties
išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą pagal
specialybę.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos,
Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų
urėdijos prie Aplinkos ministerijos teisės dokumentus, taip pat kitus teisės a ktus,
reglamentuojančius prekybą mediena ir kita miško produkcija, medienos ir energijos
apskaitą, standartizaciją, metrologiją ir kitą veiklą, susijusią su darbo sritimi.
3. Žinoti Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais.
4. Žinoti priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, darbo tvarkos taisyklių reikalavimus
bei instrukcijas.
5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą, domėtis moksline - technine pažanga, turėti organizacinių
gabumų, būti darbštus, pareigingas, kūrybiškas.

