
  

 

BUILDING BIM TOGETHER 

DARBO PASIŪLYMAS 

BIM programinės įrangos (REVIT) konsultantas (-ė) 
Architektas (-ė), ŠVOK inžinierius (-ė) arba statinių konstruktorius (-ė) 

 
UAB „AGA CAD“, 2021 m. prisijungusi prie Europos statybos ir gamybos skaitmenizavimo lyderės „ARKANCE“, 
plečia specializuotą BIM programinės įrangos kūrimo centrą ir ieško „Autodesk Revit“ specialistų. 

 

Jei norite: 

 Tapti BIM technologijų profesionalu ir 
„Autodesk Revit“ ekspertu 

 Kaupti profesinę patirtį dirbant su klientais iš 
pažangiausių pasaulyje projektavimo įmonių 

 Dalyvauti kuriant ateities BIM technologijas 

Kviečiame prisijungti prie vienos 
inovatyviausių inžinierių komandos 
Lietuvoje! 

 

BIM PĮ (REVIT) KONSULTANTAS (-Ė) 

DARBO POBŪDIS REIKALAVIMAI  SIŪLOME 

 Darbas su klientais užsienio 
rinkose: poreikių išsiaiškinimas, 
programinės įrangos 
demonstravimas, mokymai ir 
konsultacijos, techninis palaikymas 

 Techninės ir mokymų metodinės 
medžiagos bei straipsnių kūrimas 

 Profesionali pagalba klientams 
ruošiant projektus 

 Seminarų ir „webinarų“ vedimas, 
dalyvavimas parodose 
(komandiruotės Lietuvoje ir 
užsienyje) 

 „Autodesk Revit“ elementų ir 
šablonų kūrimas, BIM modelio 
elementų klasifikavimas 

 Profesionalūs „Autodesk 
Revit“ naudojimo įgūdžiai 

 Aukštasis išsilavinimas 
šiose studijų kryptyse: 
architektūra, ŠVOK arba 
statinių konstrukcijos 

 Bent 1 metų projektavimo 
darbo patirtis 

 Analitinis mąstymas 

 Gebėjimas dirbti 
operatyviai, komandoje ir 
savarankiškai 

 Komunikabilumas 

 Geri anglų kalbos žodžiu 
ir raštu įgūdžiai 

 Draugišką darbo atmosferą 

 Dinamišką, kūrybingumą ugdantį darbo 
pobūdį 

 Nuolatinį profesinį tobulėjimą dirbant su 
pažangiausiomis projektavimo įmonėmis 

 Asmeninio tobulėjimo ir kompetencijos 
plėtros galimybes (mokymus, seminarus, 
konferencijas Lietuvoje ir užsienyje) 

 Bazinį darbo užmokestį (nuo 1500 € iki 
3000 € bruto, priklausomai nuo turimos 
darbo su „Revit“, „Dynamo“ patirties, EN 
kalbos gebėjimų) + priedus už kuruojamų 
programų / paslaugų pardavimus. 

 Galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku ir 
nuotoliniu būdu 

 Karjeros galimybes tarptautinėje 
„ARKANCE“ įmonių grupėje 

 

CV ir motyvacinių laiškų lauksime iki 2021 m. balandžio 30 d. el. p. cv@agacad.lt. 
 

PASTABA: Jūsų asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi UAB „AGA CAD" personalo atrankos vykdymo tikslais. 
Plačiau apie tai: http://www.aga-cad.lt/apie-mus/privatumo-politika 

 

Apie mus: 

1991 m. įkurta UAB „AGA CAD“ yra BIM procesų diegėja, BIM technologijų kūrėja, CAD ir BIM programinės įrangos platintoja, konsultavimo 
ir mokymo paslaugų teikėja BIM profesionalams. Išskirtinės kompetencijos sritys: BIM turinio valdymas ir klasifikavimas, BIM surenkamųjų 
pastatų gamybai ir NT skaitmeninei inventorizacijai bei BIM pastatų ūkio valdymui.  

Įmonės produktų sąraše – virš 30 įvairias BIM užduotis sprendžiančių programų. Tai didžiausias pasaulyje specializuotų „Revit“ įrankių 
rinkinys TOOLS4BIM, kurį sudaro: įrankiai pastatams iš medinio (įskaitant CLT, SIPS sistemas) ir metalinio karkaso (įskaitant fasado 
sistemas) projektuoti, surenkamojo gelžbetonio pastatams modeliuoti, inžinerinėms sistemoms kurti ir BIM duomenims valdyti. 

Daugiau kaip 13.000 pažangiausių projektavimo įmonių visame pasaulyje (tokių kaip AECOM, ARUP, COWI, GRONTMIJ, RAMBOL ir kt.) 
atstovų iš 130 pasaulio šalių naudojasi AGACAD sukurtais ir toliau pagal klientų pageidavimus tobulinamais  produktais. 

http://www.aga-cad.lt/apie-mus/privatumo-politika
https://agacad.com/

