
 

 
VĮ Turto bankas – vienintelė įmonė, kuri centralizuotai valdo, administruoja ir parduoda 
valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą. 
Įgyvendiname valstybės nekilnojamojo turto strategiją, privatizuojame įmones ir valdome 
finansinius įsipareigojimus. 
 
Šiuo metu VĮ Turto bankas ieško pareigingo, atsakingo ir atidaus komandos nario Vilniuje ir 
kviečia prisijungti 
 

Apskaitos skyriaus buhalterį (-ę)  
(terminuota darbo sutartis 1 m.) 

 
Ką Jūs veiksite: 

•  tvarkysite turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų (lėšų, prekių ir 
materialinių vertybių, atsiskaitymų su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir pirkėjais) 
buhalterinę apskaitą; 

• tvarkysite atsiskaitymų su prekių ir paslaugų tiekėjais apskaitą, tikrinsite sąskaitų-faktūrų 
ir kitų dokumentų juridinę galią bei teisingai įregistruosite apskaitos registruose 
nurodant sąnaudų bei išlaidų straipsnius. Kontroliuosite tiekėjų skolų likučius, ruošite 
skolų suderinimo aktus; 

• seksite atsiskaitymus su prekių ir paslaugų tiekėjais pagal sutartyje numatytus terminus, 
rengsite paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams bei kitiems pinigų gavėjams mokėjimo 
pavedimus pagal pateiktus dokumentus apmokėjimui; 

• tvarkysite įmonės turto modernizavimo projektų apskaitą, tikrinsite projektų apskaitos 
duomenų / išlaidų pagrindimo dokumentų atitikimą buhalterinės apskaitos, projektų 
finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimams; 

• kaupsite ir sisteminsite apskaitos / analizės duomenis. 
 
Puikiai tiksite, jeigu Jūs: 

• esate buhalterinės apskaitos ar ekonomikos studijų krypties paskutinio kurso studentas 
(-ė);  

• esate kruopštus, atidus, atsakingas. 
 
Privalumas: 

• turite darbo patirties su buhalterine programa „Agnum“ ar kitomis apskaitos 
programomis; 
• turite ne mažesnę 2 metų buhalterinio darbo patirtį. 
 

 
Mes Jums siūlome: 

• darbą patikimoje įmonėje; 
• galimybę prisidėti prie sėkmingos įmonės plėtros; 
• darbo aplinką, kurioje vertinamas profesionalumas, paprastumas, pagarba, komandinis 

darbas; 
• draugišką ir lojalų kolektyvą; 
• darbui reikalingas darbo priemones. 

 
Susidomėjote? Tuomet, laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo su nuoroda „Apskaitos skyriaus 
buhalteris (-ė) (terminuota darbo sutartis 1 m.)“ el. paštu CV@turtas.lt iki 2018 m. lapkričio 
13 d. Jei turite klausimų, nedvejokite - skambinkite: 85 2780942 arba 85 2780999. 
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik į kitą etapą atrinktus kandidatus.  



Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV, pasibaigus atrankai, bus saugomas Turto banko 
vidinėje duomenų bazėje 6 mėn. su tikslu pasiūlyti Jums dalyvauti kitose atrankose. Bet kokia 
pateikta asmeninė informacija bus laikoma konfidencialia ir bus teikiama Turto banko 
atsakingiems darbuotojams tik tokiu atveju, jei Jūs pateksite į kitą atrankos etapą. Jūs turite 
teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, bei prašyti ištrinti savo anksčiau 
pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Kitu atveju, jei nesutinkate su pateiktomis 
sąlygomis ir garantijomis, rekomenduojame CV nesiųsti. 
 
 
 
 


