
 

 UAB “Valoe Cells” priklauso suomių “Valoe” įmonių grupei, 

 kurios misija yra diegti inovatyvias saulės energijos panaudojimo 

 technologijas. Norime, kad švari, saugi elektros energija būtų prieinama 

 bet kur ir bet kada. Daugiau informacijos apie įmonę rasite:  

https://valoe.com/solar-cells 

https://www.youtube.com/watch?v=pBfblQmTok8 

 Didžiuojamės savo atidaroma modernia saulės elementų gamykla Vilniuje, kuri vienintelė visoje 

Europoje gamina naujos technologijos IBC saulės elementus. IBC elementai geba sugerti saulės šviesą iš 

abiejų pusių, turi puikų dizainą, aukštą efektyvumą, plačias pritaikymo galimybes įvairių veiklų 

sektoriuose: saulės jėgainių, palydovų, transporto. 

 Šiuo laikotarpiu įgyvendiname saulės elementų gamybos technologijos paleidimą ir prie mūsų 

komandos kviečiame prisijungti naują kolegą į technologinio proceso skyrių, kur būsite atsakingas už 

cheminius gamybos procesus dvipusių saulės elementų gamyboje. Skyriuje dirbsite kartu su jau patyrusiais 

proceso inžinieriais bei mokslininkais, stengdamiesi drauge pagerinti gaminamų saulės elementų našumą 

bei jų kokybę. 

 

JAUNESNYSIS TECHNOLOGINIO PROCESO INŽINIERIUS (-Ė) 

Cheminiai gamybos procesai 

 

Pagrindinės atsakomybės: 

• Proceso vonių sekų, receptų tobulinimas, korekcija ir kūrimas (kartu su Vokietijos ekspertais); 

• Pagrindiniai cheminės gamybos procesai: puslaidininkių paviršių cheminis valymas ir 

modifikavimas, paviršinių sluoksnių ėsdinimas; 

• Cheminių gamybos  procesų priežiūra: proceso kontrolė, eksperimentai, tyrimai, gautų rezultatų 

analizė, klaidų indentifikavimas, kokybės užtikrinimas; 

• Su gamybos procesu susijusių įrangos dalių ir procesams reikalingų cheminių medžiagų periodinis 

užsakymas iš užsienio tiekėjų; 

• Standartinių darbo procedūrų kūrimas, kontrolės parametrų sekimas/sisteminimas. 

 

Lūkesčiai Jums: 

• Esi baigęs arba studijuoji paskutiniuose kursuose chemijos, cheminės inžinerijos, medžiagotyros 

ar panašiose srityse;  

• Gerai moki anglų kalbą (nuo B1-B2 lygio); 

• Turi gerus MS Office įgūdžius; 

• Turi analitinių įgūdžių: aiškiai pateikti duomenis ir juos paaiškinti; 

• Nori spręsti technologines užduotis, sugebi rasti priežastinius ryšius; 

• Darbo patirtis su cheminėmis medžiagomis gamybos pramonėje būtų privalumas. 

 

Mes Jums siūlome: 

• Galimybę tapti svarbia komandos dalimi, kuri įgyvendina unikalų projektą Europoje - naujos 

kartos saulės elementų gamybos technologijos paleidimą; 

• Darbą su modernia, kompleksine vokiečių gamintojo įranga, kuri yra uždaro tipo, veikia 

automatiniu režimu.  

• Galimybę augti pareigose plečiant savo atsakomybės sritis; 

• Vidinius mokymus, profesines tobulėjimo galimybes, pvz.: dalyvavimą tarptautiniuose 

projektuose (EURECA, HORIZON) bei mokslinėse konferencijose; 

• Draugišką, ambicingą, profesionalią tarptautinę komandą; 
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• Atlyginimą atitinkantį Jūsų kompetencijas: tarp 1440 – 2160 Eur bruto. Didesnis darbo 

užmokestis gali būti sutartas su kandidatu atsižvelgiant į jo patirtį, kompetenciją ir gebėjimą 

savarankiškai pasiekti rezultatus. 

 

Jei tikite, kad galite prisidėti prie mūsų įmonės tikslų, mokytis ir tobulėti taip pat greitai kaip ir mūsų 

technologijos, siųskite savo CV el. pašto adresu personalas@valoe.com  

 

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Užtikriname konfidencialumą. 

 

Kontaktai: 

Personalo projektų vadovė  Viktorija Cap – Litvinienė 

Tel.:+37060135628; E-mail: personalas@valoe.com  

Biuro ir gamyklos adresas: Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius 
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