
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

VERSLO PROCESŲ ANALITIKAS (-Ė) 
Kaunas 

 

 
Mūsų klientė – HOPTRANS – transporto ir logistikos kompanija, viena iš savo srities lyderių ne tik 

Lietuvoje, bet ir Europoje. Kasmet sparčiai auganti ir savo srities profesionalus vienijanti kompanija 

per daugiau nei 25 veiklos metus surado savo nišą, įgijo tarptautinį pripažinimą ir šiuo metu yra 

gerai žinoma kaip inovatyvi ir į klientą orientuota kompanija. HOPTRANS teikia kelių, jūros, 

geležinkelių, oro ir multimodalinių pervežimų paslaugas, organizuoja įvairius E-komercijos 

projektus. 

 
PRISIJUNGĘS (-USI) PRIE KOMANDOS, JŪS: 

 

 rinksite Bendrovės veiklos duomenis ir rodiklius, juos apdorosite, sisteminsite, analizuosite, teiksite išvadas ir 

pasiūlymus veiklos gerinimui; 

 analizuosite veiklos procesus ir vertinsite jų efektyvumą bei būtinumą; 

 identifikuosite vertės nekuriančias veiklas, teiksite idėjas (siūlymus), kaip patobulinti, optimizuoti, 

standartizuoti, automatizuoti procesus, kad būtų užtikrintas ekonomiškai pagrįstas, efektyvus ir veiksmingas 

įmonės valdymas bei nustatytų tikslų įgyvendinimas; 

 formuosite procesų standartizavimo ir formalizavimo principus, koordinuosite ir kontroliuosite jų 

įgyvendinimą; 

 identifikuosite ir dokumentuosite Bendrovės procesus; 

 bendradarbiausite su IT skyriumi skaitmenizuojant procesus; 

 konsultuosite Bendrovės darbuotojus procesų valdymo, efektyvumo didinimo klausimais; 

 diegsite rodiklių stebėsenos, vertinimo ir analizės metodikas. 

 

KOMPANIJA JUMS SIŪLO: 

 

 išskirtinę veiklą strategiškai svarbioje logistikos srityje inovatyvioje kompanijoje; 

 dinamišką, turintį iššūkių darbo pobūdį, kuris leis tobulėti ir drauge su komanda siekti aukščiausių rezultatų; 

 galimybę kurti ir inicijuoti pokyčius; 

 puikiai nusiteikusį jaunatvišką kolektyvą; 

 tęstinius mokymus „Asmeninės lyderystės akademijoje“, asmeninio koučingo galimybes, nuolatinį mokymąsi ir 

tobulėjimą. 

 

JEIGU JŪS TURITE: 

 

 aukštąjį universitetinį išsilavinimą (verslo vadybos, ekonomikos, informacinių technologijų srityje); 

 ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį veiklos procesų, verslo analizės srityse; 

 orientaciją į rezultatą ir inovatyvių sprendimų paiešką; 

 gilų supratimą apie veiklos procesų valdymo metodus ir matavimo rodiklius; 

 gerus analitinius, informacijos sisteminimo bei apibendrinimo įgūdžius, gebate pateikti efektyvius problemų 

sprendimo būdus; 

 bendravimo ir rašymo anglų kalba įgūdžius. 

 

Susidomėjote ir manote, kad esate kandidatas (-ė), kurio (-ios) mes ieškome? 

Atsiųskite savo gyvenimo aprašymą ir dalyvaukite atrankoje. 

 

Informuosime tik kitam atrankos etapui atrinktus kandidatus. 


