
KOKYBĖS KONTROLĖS, PROCESŲ VALDYMO IR GAMYBOS DARBUOTOJA (-AS) 

Ar svajoji savo rankomis prisiliesti prie visų SOLIDU produktų? Turi stiprias technines/chemijos 

žinias, patirtį gamyboje arba laboratorijoje? Kviečiame tapti mūsų komandos dalimi ir įsilieti į 

inovatyvios kosmetikos verslą! 

Dėl darbo prašome kreiptis el. paštu hello@soliducosmetics.com 

 

KĄ PAS MUS VEIKSI? 

Vykdysi rutininę gamybą: pagal gamybos planą gaminsi rankų darbo kietuosius šampūnus ir kitus 

SOLIDU produktus.  

Bendrausi su žaliavų tiekėjais. Tam tau reikės chemijos žinių bei užsienio kalbų žinių. 

Valdysi ir prižiūrėsi žaliavų sandėlį: vykdysi žaliavų užsakymus, seksi likučius, tikrinsi žaliavų 

kokybę ir užtikrinsi, kad vyrauja tvarka ir švara. 

Įgyvendinsi ir gerinsi kokybės kontrolės procesus. 

Tvarkysi dokumentus, prižiūrėsi ir gerinsi gamybos procesus, dirbsi prie įvairių projektų. 

Darbas pilnu etatu Vilniuje. 

 

KĄ TAU SIŪLOME? 

Įgyti patirties kosmetikos gamyboje ar pagilinti žinias šioje srityje. 

Jauną, šiltą ir entuziastingą kolektyvą – augame, mokomės ir keičiamės kartu, tad prisidėsi prie 

visko, ką kuria SOLIDU. 

Dinamišką atmosferą ir galimybę tobulėti savo darbe. 

Galimybę augti ir keistis kartu su SOLIDU: dalyvauti įmonės procesuose, atrasti naujų įdomių 

sričių, kur pritaikytum savo žinias ir gebėjimus, tokių kaip produktų kūrimas ar naujų projektų 

organizavimas. 

Darbo vietą Naujamiestyje, arti miesto centro. 

Galimybę derinti darbo grafiką pagal savo poreikius. 

Siūlomas atlyginimas 800-1500 Eur neatskaičius mokesčių (priklauso nuo turimos patirties ir 

gebėjimų). 

 

KO TIKIMĖS IŠ TAVĘS? 

Turi pakankamai chemijos ar gamybos žinių: turi chemijos, mikrobiologijos, farmacijos, medicinos ir 

pan. aukštąjį išsilavinimą arba turi darbo patirties gamybinėse įmonėse arba laboratorijose. 

Nė kiek nebijai monotoniškų užduočių ir mėgsti rankų darbą. Pasikartojantys dalykai tau 

neatsibosta, o skatina kas kartą užduotis atlikti vis geriau ir geriau. 



Esi ta (tas), kuri mokykloje surūšiuodavo flomasterius pagal atspalvius, o knygas laiko pagal abėcėles 

tvarką. Kitiems jau peržiūrėjus penkis kartus, tu vis tiek sugebėsi rasti tą paskutinę praleistą raidę. 

Esu labai atidi (-us) detalėms, kruopšti ir atsakinga. 

Esi savarankiška (-as) ir organizuota. Gebi savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo darbo 

aplinką: jei randi kažką ne vietoje, visada sutvarkysi. Jei matai, ką reikia tobulinti, ateisi pas vadovę 

su konkrečiu pasiūlymu. 

Dėl darbo kreiptis hello@soliducosmetics.com, laiško temoje nurodant “darbo pozicija 2020Y”. 

Puikiai moki anglų kalbą. Kitų kalbų mokėjimas – pliusas. 

Ieškai nuolatinio darbo, nori augti kartu su SOLIDU. 

Esi lanksti (lankstus), nesibaidai jokių užduočių ar pareigų. 

Neturi alergijų ar jautrumų, kurie galėtų trukdyti dirbti gamyboje. 

 


