
 

Šiandien Avesco Rent – oficialus Caterpillar įrangos atstovas Lietuvoje. Viskas prasidėjo 1987 m., kai įkurta Outiloc – viena pirmųjų 
įrankių ir įrangos įmonių prancūziškai kalbančioje Šveicarijos dalyje. Po 30 metų, nepamirštant savo šveicariškų šaknų, šiand ien savo 

veiklą vykdome ne tik Šveicarijoje, bet ir (pirmą kartą už savo gimtinės ribų!) Lietuvoje.  
Esame vieninteliai pasaulyje, galintys suteikti statybinės įrangos nuomos paslaugą internetu nuo A iki Ž. Visuomet stengiamės būti 

žingsniu priekyje, keistis kartu su savo klientais ir išpildyti jų lūkesčius!  
Šiandien turime 21 padalinį Šveicarijoje ir visiškai naują padalinį Vilniuje. Mūsų komanda – 150 profesionalų. Kiekvienas iš jų – 
mylimas ir vertinamas Avesco Rent šeimos narys. Tačiau mes – ambicinga kompanija, kuri nori augti greitai. Kita stotelė – nauji 

padaliniai Lietuvoje ir Estijoje 2019-aisiais!  
Mes tikime, kad lengva, kai lengva.  

 

Siekdama teikti geresnes konsultavimo paslaugas ir dalytis turima kompetencija su klientais visoje šalyje, įmonė UAB „Avesco Rent 

Lithuania“ ketina atidaryti specializuotą įrangos nuomos padalinį Kaune. 
. 

Todėl UAB „Avesco Rent Lithuania“ ieško 

MECHANIKO 
Jūsų pareigos: 
Mechanikas užtikrina padalinio įrangos parko techninę priežiūrą, atlieka visus būtinus remonto darbus ir rūpinasi, kad mūsų mašinų 
parkas visada būtų tinkamos naudoti būklės. 
 

Pagrindinės užduotys: 
• Gedimų nustatymas ir šalinimas, gedimų šalinimo valdymas, remonto darbų ir padalinio parkui priklausančios įrangos 

techninės priežiūros atlikimas 

• Įrangos išdavimas ir priėmimas bei valymas 

• Pagalba nuomos koordinatoriui 

• Ilgam laikui išnuomotos įrangos priežiūra darbų vietoje 

• Saugos ir techninių naudojimo instrukcijų pateikimas klientams 

• Dirbtuvių valdymas administraciniame ir veiklos lygmenyje, bendro darbų srauto valdymas ir dalių užsakymas 

• Remonto dirbtuvių valdymas ir dirbtuvių tvarkos bei švaros užtikrinimas 
 

Jūsų įgūdžiai: 
• Baigti statybų, žemės ūkio mašinų arba sunkvežimių mechaniko mokymai 

• Šakinio keltuvo vairuotojo licencija ir (arba) vairuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti transporto priemones su 
priekaba, arba noras įsidarbinus baigti atitinkamus mokymus yra privalumas 

• Geros žinios ir patirtis mechanikos srityje (1-2 metai) 

• Patirtis mašinų nuomos versle yra privalumas 

• Geri informatikos įgūdžiai 

• Kalbos: lietuvių (puikiai), anglų (gerai), rusų (privalumas).  
 

Asmeninės savybės: 
• Paslaugumas 

• Aktyvumas 

• Gebėjimas dirbti komandoje 

• Tikslumas, organizuotumas ir sąžiningumas 

• Savarankiškumas 

• Universalumas ir lankstumas 

• Dėmesys smulkmenoms 

• Atsparumas stresui 
 

Darbo pradžia: 
• 2019 m. vasaris 

• Įdarbinimas visu etatu (100 %) 

Norėdami kreiptis dėl darbo, siųskite visus paraiškos dokumentus el. paštu adresu simas.ivanauskas@avesco-rent.com 

Daugiau informacijos suteiksime el. paštu simas.ivanauskas@avesco-rent.com arba telefonu +370 611 35417 
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