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Motherson – tai tarptautinė, į žmones orientuota įmonė, teikianti plataus asortimento produktus ir paslaugas įvairioms ūkio šakoms. Tai 

viena iš 21 didžiausių automobilių pynių tiekėjų visame pasaulyje. Turėdama plačią, net 41 pasaulio šalyje išvystytą infrastruktūrą ir 150 

000 darbuotojų jėgą, ši kompanija iš tiesų pasižymi globalia aplinka, kurioje įvairovė ir įtraukimas skatina vidaus kultūrą. Būdama 

įmonių grupės Motherson Group nare, įmonė PKC Group yra patikima partnerė globalioje komercinių transporto priemonių laidų 

gamybos srityje. Mes esame savo srities ekspertai, tad aptarnaujame klientus vadovaudamiesi plačių projektavimo galimybių bei 

visapusiškų paslaugų teikimo koncepcijomis, siūlome klientams pritaikytus ir ekonomiškus sprendimus. Mūsų unikali patirtis valdant 

pritaikytų produktų sudėtingumą bei gebėjimas integruotis į vartotojo veiklos aplinką, suteikia mūsų vartotojams konkurencinio 

pranašumo. Kviečiame jus tapti mūsų komandos dalimi. 

 
J. JANONIO G. 4, PANEVĖŽYS 

Personalo komandos vadovas (-ė) 

Darbo pobūdis. 

• Įgyvendinti ir tobulinti naujų darbuotojų atrankų ir įvedimo į 

įmonę procesą; 

• Ugdymo, veiklos valdymo strategijos ir procesų vystymas, 

naujų personalo projektų ir iniciatyvų įvedimas bei 

įgyvendinimas; 

• Mokymų rezultatų administravimas, analizavimas, siūlymų 

dėl mokymų strategijos tobulinimo teikimas; 

• Prižiūrėti komandos darbuotojų veiksmus, sprendimų ir 

nurodymų vykdymą, siekiant numatytų tikslų; 

• Formuoti įvairias ataskaitas, atlikti informacijos sisteminimą; 

Komunikacijos vykdymas įmonės viduje ir grupėje. 

Mes siūlome. 

• Asmeninį, profesinį augimą ir tobulėjimą; 

• Vidinius ir išorinius mokymus. 

• Atlyginimas nuo 2000 €/mėn. (bruto) 

 
Reikalavimai. 

• Aukštasis universitetinis išsilavinimas (psichologijos, 

sociologijos, personalo vadybos srityje); 

• Patirtis darbuotojų mokymų organizavime ar personalo 

valdymo procesų organizavime; 

• Gebėjimas suprasti ir efektyviai spręsti įvairias problemas; 

• Gebėjimas valdyti didelius informacijos ir duomenų srautus 

esant griežtiems terminams; 

• Atsakingumas, orientavimasis į rezultatą, komandiniai darbo 

įgūdžiai; 

• Puikios anglų kalbos žinios. 

Kaip kandidatuoti. 

CV siųsti el. paštu personalas@pkcgroup.com arba 

skambinti +370 618 71938 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

www.pkcgroup.com 

 

 



 

We’re  
helping build 

the future  
car. And the 
future you. 

   

      
  


