
 

INŽINIERIUS (-Ė) 

#SUPERHEROJUS(-Ė) 

diegiant ir parduodant 

paslaugas Utenoje 

  

Dirbant su Telia mus #įkvepia #technologijos ir iššūkiai išspręsti sudėtingus 

uždavinius #paprastai. Jei trokšti tobulėti ir nuolat būti technologijų priekyje, tuomet Telia 

tau siūlo visiškai naujas galimybes.  

Prie mūsų #superherojų komandos kviečiame prisijungti naują komandos narį (-ę), galintį 

(-čią) ne tik girdėti, bet ir kalbėti, ne tik atskirti laidą nuo batų raištelio, bet ir 

parduoti #inovatyviausius sprendimus mūsų #klientams. Tapk Telia technologijų 

ambasadoriumi! 

 

Tavo, kaip #SUPERHEROJAUS(-ĖS) misija bus: 

• Padėti klientams atverti langą į #skaitmeninį pasaulį diegiant: 

• šviesolaidinio, plačiajuosčio, belaidžio ir hibridinio interneto sprendimus; 

• interaktyviosios ir skaitmeninės televizijos paslaugas; 

• Gelbėti klientus jiems susidūrus su technologinėmis bėdomis; 

• Suteikti galimybę klientams naudotis naujausiomis technologijomis parduodant 

Telia paslaugas; 

• Auginti raumenis #IT ir #telekomunikacijų srityje siekiant aptarnauti tiek 

privačius, tiek verslo klientus; 

• Bendradarbiauti #superherojų komandoje siekiant ambicingų tikslų. 

Tikimės, kad tu, kaip #SUPERHEROJUS(-Ė) gali beveik viską, ko reikia: 

• Suvoki, kas yra #IT ir #telekomunikacijos; 

• Lengvai bendrauji ne tik su #kompiuteriu, bet ir su žmonėmis; 

 

 



 

• Suderini nesuderinamus dalykus: techniką ir vadybą, savarankiškumą bei 

darbą #komandoje; 

• Ne tik moki vairuoti, bet ir turi tai įrodantį pažymėjimą; 

• Sugebi dirbti, galvoti ir kalbėti vienu metu; 

• Nebijai užlipti aukščiau nei ant kėdės; 

• Gebi bendrauti ne tik lietuvių, bet ir anglų, rusų kalbomis. 

 

#SUPERHEROJAIS(-ĖMIS) pasirūpiname suteikdami: 

• Darbą įmonėje, pirmaujančioje IT ir telekomunikacijų srityje; 

• Galimybę dirbti su įvairiomis technologijomis (FTTx, DSL, Bonding, IPTV ir kt.) bei 

įranga (HP, Technicolor, Huawei, Cisco ir kt.); 

• Galimybę išlaisvinti kūrybinius sugebėjimus tiesioginiame darbe; 

• Nemonotonišką darbą su kasdieniais #iššūkiais; 

• Neįkainuojamą patirtį bendraujant su įvairiais klientais; 

• Atlygį pagal kompetenciją, priedus už rezultatus bei papildomas naudas; 

• Puikias ir šiuolaikiškas darbo sąlygas; 

• Pagalbą auginant raumenis #IT ir #telekomunikacijų srityje; 

• Horizontalios ir vertikalios karjeros galimybes #TeliaCompany įmonių grupėje; 

• Draugišką profesionalų #komandą, su kuria galima mokytis ir tobulėti. 

 

Jei tu esi tas #SUPERHEROJUS(-Ė), kurio ieškome, laukiame Tavo super CV 

adresu inzinieriai.rytai@telia.lt ! 

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

 

Kyla klausimų? Skambink : +370 61606709 (Rolanda)  
  

mailto:inzinieriai.rytai@telia.lt

