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UAB „INVL Asset Management“ 

Turto valdymo grupei „Invalda INVL“ priklausančios įmonės („Invalda INVL“ grupė) valdo pensijų ir 

investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas 

finansines priemones. Teikiame paslaugas daugiau kaip 180 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei 

tarptautiniams investuotojams, patikėjusiems valdyti virš 540 mln. eurų vertės turto. Kasdien priimame 

sprendimus siekdami išmintingai investuoti mūsų klientų turtą, todėl itin vertiname atsakomybę, 

profesionalumą, efektyvumą ir atvirumą.  

Šiuo metu turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ darbui procesų 

vystymo ir priežiūros padalinyje Vilniuje ieško siekiančio (-ios) tikslo  

TECHNOLOGIJŲ VADOVO (-ĖS) (CTO) /VYR. 
SISTEMŲ ARCHITEKTO (-ĖS)  

 DARBO POBŪDIS   REIKALAVIMAI 

• IT infrastruktūros vystymo plano paruošimas ir 
jo įgyvendinimo koordinavimas; 

 

• Betarpiškas dalyvavimas IT strategijos, verslo 
tęstinumo planų kūrimo procesuose; 

 

• Verslo procesų ir reikalavimų analizė; 
 

• Kompleksinių IT vystymo sprendimų 
realizacijos projektavimas, poreikių 
suformulavimas ir diegimo kontrolė; 

 

• Architektūros dokumentacijos 
rengimas/rengimo kontrolė; 

 

• Darbo su informacinių technologijų 
sprendimus ir užsakomąsias paslaugas (angl. 

 • Aukštasis išsilavinimas IT srityje; 
 

• Panašaus darbo patirtis – ne mažiau 4 
metų;  

 

• Reikalavimų analizės ir dokumentavimo 
patirtis; 
 

• Trečiųjų šalių darbo kokybės užtikrinimui 
būtina programavimo patirtis; 
 

• Ne mažesnė nei 4 metų darbo patirtis 
vienoj ar keliose srityse: serverių, diskų 
masyvų, operacinių sistemų (MS, Unix, 
Linux), duomenų bazių projektavimo 
(Oracle, DB2, SQL, MySQL), rezervinio 
kopijavimo, middleware, tinklų (LAN, 
WAN), virtualizacijos, debesų 
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outsourcing) teikiančiomis įmonėmis 
koordinavimas, kokybės kontrolė, resultatų 
pirminis testavimas; 
 

• IT kaštų optimizavimas; 
 

• Bendrovės naudojamų IT sistemų saugumo 
užtikrinimas; 

 

• Įdiegtų sistemų techninės dokumentacijos  
paruošimas/priežiūra. 

 

 

• Iššūkius ir profesinį tobulėjimą vienoje 

pirmaujančių turto valdymo bendrovių 

Lietuvoje; 
 

• Konkurencingą atlygio paketą; 

 

• Būti inovatyvios ir energingos komandos 

dalimi bei prisidėti prie ilgalaikės Bendrovės 

sėkmės; 
 

• Draugišką profesionalų komandą ir stalo teniso 

turnyrus.  

 

MES SIŪLOME 

kompiuterijos sprendimų projektavime, 
diegime, priežiūroje; 
 

• Labai geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir 
raštu);   
 
 

• Puikūs planavimo ir bendravimo 
gebėjimai; 
 

 

• Noras tobulėti ir aukšta asmeninė 
atsakomybė. 

 

 

Savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką siųskite el.paštu cv@invl.com iki 2017 m. lapkričio 26 d. 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

mailto:info@invl.com

