
 

Darbas Valstybės kontrolėje – ieškome IS auditorių 

Ar teko girdėti apie e-sveikatos, el-bilieto projektus, kodėl informacinių technologijų projektai neatneša norimos sėkmės, 
ką reikėtų padaryti, kad informacinių technologijų valdymas Lietuvoje būtų tobulesnis ? 

Ar studijų metu teko girdėti apie COBIT ar kitas ISACA IT valdymo ir audito metodikas, kaip parenkami IT valdymo 
kontrolės taškai ir gerosios IT valdymo praktikos, kurias įdiegus galima pasiekti aukštesnį IT brandos lygmenį? 

Ar skaitėte valstybės kontrolės parengtas IT auditų ataskaitas?   

Ar žinote, kad valstybės kontrolė viena iš nedaugelio pasaulio aukščiausiųjų audito institucijų, kurioje atliekamas IT 
veiklos auditas ir pilna apimtimi taikoma COBIT metodika, kad 2013 m. balandžio mėn. Lietuvoje vyko pasaulio 
aukščiausiųjų audito institucijų Informacinių technologijų audito darbo grupės INOTSAI WGITA 22-asis posėdis ir 7-asis 
IT veiklos audito seminaras? 

Tik keletą priežasčių, kodėl Jums yra verta rinktis valstybinio IS auditoriaus profesiją ir tapti mūsų komandos nariu: 

1) Valstybės kontrolė – patraukli darbo vieta, kurioje diegiamas šiuolaikinis valdymas ir naujovės, ugdomas 
personalas, puoselėjama bendradarbiavimo kultūra, kur savo žinias ir patirtį gali pritaikyti, kad Lietuvos 
valstybinių institucijų veikla taptų geresnė. 

2) Dirbdami IS auditoriumi, įgysite daug praktinių žinių, kurių negali suteikti aukštoji mokykla ir tapsite 
konkurencingi Lietuvos ir užsienio darbo rinkoje. 

3) Geros mokymosi galimybės – dauguma dabartinių valstybės kontrolės IS auditorių yra baigę mokymus Indijos 
Tarptautiniame Informacinių sistemų ir audito centre (iCISA). 

4) Skatiname ir remiame darbuotojus, kurie darbą derina su studijomis aukštosiose mokyklose, audito ataskaita – 
tarsi didelis mokslinis-praktinis darbas, audituose taikomi metodai, gerosios IT valdymo praktikos ir IT teisinio 
reglamentavimo analizė ne vienam IS auditoriui tapo realiais ir aktualiais magistro darbais. 

Jei Jus domina valstybinio IS auditoriaus darbas ir Jūs atitinkate toliau nurodytus reikalavimus, Jūsų gyvenimo aprašymų 
lauksime elektroniniu paštu adresu ruta.urbaniene@vkontrole.lt. Reikalavimus atitikusios kandidatūros bus įtrauktos į 
pretendentų rezervą ir, esant laisvai pareigybei, Jums bus pranešta apie organizuojamo konkurso sąlygas. 

Valstybinio IS auditoriaus pareigybės pagrindiniai bendrieji reikalavimai: 

o aukštasis universitetinis išsilavinimas (informatika, informacijos sistemos, programų sistemos, matematika ir kompiuterių 
mokslas); 

o pageidautina darbo patirtis informacinių technologijų valdymo, audito, rizikų vertinimo, saugos srityse; 
o geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; 
o noras siekti užsibrėžtų tikslų ir tobulėti; 
o sugebėjimas analizuoti, apibendrinti duomenis; 
o puikūs bendravimo įgūdžiai, atsakingumas, sąžiningumas, imlumas naujovėms. 

Daugiau informacijos apie įsidarbinimą Valstybės kontrolėje Jums suteiks l. e. p. Teisės ir personalo departamento 
Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Urbanienė, tel. 266 6709, el. paštas ruta.urbaniene@vkontrole.lt. 
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