
 

The smile 
is also an 
important  

part. 

 

 
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 specialistas (-ė) darbo 

užmokesčiui 

 

 

 

 

Darbo pobūdis. 

Ieškome pastiprinimo Personalo skyriaus Darbo 

užmokesčio komandoje. 

Kol kas turime įmonę, kuri atlieka pagrindinį darbo 

užmokesčio skaičiavimą, tačiau visa kita, kas yra susiję su 

darbuotojų administravimu, yra mūsų komandos 

atsakomybė. Pagrindinės tavo užduotys bus teisingai 

suvesti informaciją į Vikariną, rengti vykdomuosius raštus, 

vidinius dokumentus, pažymas, ataskaitas, spręsti iškilusias 

problemas. Darbas įdomus ir dinamiškas, o kartu su visa 

komanda tikimės nuversti kalnus. 

Mes siūlome: 

• įdomų ir dinamišką darbą tarptautinėje įmonėje; 

• nuolatinį asmeninį bei profesinį tobulėjimą; 

• visada pasiruošusią padėti darbiniais (ir nebūtinai) 

klausimais komandą; 

• nuo 1100 iki 1600 € neatskaičius mokesčių. Kiek sutarsime 

tiksliai - priklauso nuo tavo patirties ir gebėjimų. 

 
Tikimės, kad tu: 

• turi patirties darbo užmokesčio skaičiavime, idealu jei su 

sumine darbo laiko apskaita; 

• išmanai LR teisės aktus darbo užmokesčio ir personalo 

administravimo klausimais; 

• draugauji su apskaitos programomis (mūsų komandos narė 

- Vikarina); 

• esi skaičių ir MS Excel žmogus; 

• jautiesi puikiai, kai gali išaiškinti žmonėms jiems rūpimus 

klausimus, susijusius su darbo užmokesčiu; 

• džiaugiesi, jei gali nuolatos tobulėti, gaudama/-as 

nenuobodžias užduotis su didesniais ar mažesniais 

iššūkiais; 

• mėgsti dirbti komandoje; 

• nemėgsti palikti klaidų, todėl geriau pasitikrinsi, nei paskui 

taisysi; 

• jauti atsakomybę už savo atliekamą darbą; 

• gali susikalbėti su anglakalbiais kolegomis. 

 

Kaip kandidatuoti. 

CV siųsti el. paštu personalas@pkcgroup.com  

arba skambinti telefonu +370 618 71938 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

www.pkcgroup.com 

 

 

   

      
 


