
 
Didžiausia ir seniausia Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) ieško direktorės.  
 
 
Svarbiausių darbų aprašymas: 

 LBAA kolegijos ir kitų LBAA  organų protokolų, darbotvarkių, rengimas, medžiagos posėdžiams parengimas, 
pagalba LBAA posėdžiu metu.  

 Asociacijos finansų valdymas ir kontrolė, finansinių ataskaitų kolegijai teikimas pagal LBAA buhalterijos 
parengtus duomenis 

  LBAA tvarkų rengimas ir paaiškinimas LBAA nariams 
 LBAA mokamų ir nemokamų renginių nariams (buhalterių diena, mokymai, LBAA buhalterių profesionalų 

egzaminai) organizavimas 
 LBAA svetainės ir FB administravimas 
 LBAA apklausų organizavimas 
 Dalyvavimas kartu su LBAA nariais susitikimuose su valdžios asmenimis ir institucijomis. 
 LBAA dokumentų sukėlimas į duomenų valdymo sistemą 
 LBAA reklamavimas ir naujų narių pritraukimas.  
 Kartu su LBAA nariais darbas su viešaisiais LBAA ryšiais  
 Pagalbinių darbuotojų įdarbinimas, savanorių įtraukimas, darbų delegavimas dėl LBAA vykdomos veiklos.  
 Naujų LBAA finansavimo šaltinių pritraukimas 
 

LBAA siūlo: 
 Dinamišką ir labai įdomų darbą didžiausioje buhalterius ir auditorius vienijančioje asociacijoje. 
 Nemokamas dalyvavimas visuose LBAA renginiuose, puikios galimybės kelti profesinę kvalifikaciją.  
 Kvalifikacijos kėlimo kursai dėl kompiuterinio raštingumo ir kitų žinių reikalingų LBAA veikloje gilinimo.  
 Įdomūs susitikimai su tarptautinių profesinių asociacijų, valdžios, VMI, Sodros, darbo inspekcijos ir kt. 

institucijų atstovais.  
 Lankstus darbo grafikas 
 Galimybės įgyvendinti savo idėjas, išplėsti asociacijos galimybes ir ribas. Pagal Sodros duomenis Lietuvoje 

yra 30 tūkst. buhalterių, o LBAA šiuo metu vienija tik 0,5 tūkst. narių.  
 Darbo užmokestis: bandomuoju periodu 900EUR.  400EUR ir didesnis priedas po bandomo periodo, 

įvertinus pasiektus rezultatus.  
 
Reikalingos kompetencijos: 

 Buhalterinės apskaitos, finansų, teisės arba audito žinios arba darbo patirtis. 
 Anglų kalbos žinios ir kompiuterinis raštingumas; 
 Geri administravimo, komunikacijos gebėjimai, iniciatyvumas, gebėjimai savarankiškai priimti sprendimus; 
 Mokėjimas naudotis Google ir kitais įrankiais dėl renginių ir apklausų organizavimo, duomenų talpinimo;  

 
Siųsti CV ir motyvacinį laišką daiva@lbaa.lt iki 2017m. liepos 12d.  
Numatomas kandidato pristatymas LBAA kolegijai 2017m. liepos 20d.  
Darbo pradžia 2017m. liepos 27d., darbas Vilniuje. 
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