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Apie mus
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) misija – teikti patikimą
meteorologinę ir hidrologinę informaciją, reikalingą Lietuvos nacionalinėms reikmėms ir valstybės
tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti mažinant neigiamą nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį
aplinkai ir žmogui.

Apie darbą
Meteorologinių stebėjimų ir matavimų duomenų kokybės užtikrinimas bei meteorologinės informacijos
rengimas vartotojams.
Jums reikės:
● tikrinti meteorologinę, agrometeorologinę, ozonometrinę, UV ir Saulės spinduliuotės informaciją; analizuoti
neatitikimų atsiradimo priežastis, jas šalinti ir registruoti gedimus;
● atlikti automatinių matavimų palyginimus su rankiniais stebėjimais ir matavimais;
● rengti meteorologinių, agrometeorologinių, ozonometrinių, UV ir Saulės spinduliuotės duomenų mėnesio
kokybės ataskaitas;
● rengti meteorologinę, ozonometrinę, UV ir Saulės spinduliuotės informaciją archyvavimui;
● teikti ozonometrinę informaciją Pasaulio ozono ir ultravioletinės spinduliuotės duomenų centrui;
● pildyti stočių technines bylas;
● rengti pažymas apie hidrometeorologines sąlygas.
Darbo vieta – Rudnios g. 6, Vilnius.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai
Mes tikimės, kad Jūs:
● esate aktyvus, smalsus, organizuotas žmogus, norintis dirbti LHMT Stebėjimų skyriaus komandoje ir būti
atsakingas už meteorologinių duomenų kokybę;
● esate atsakingas, pareigingas ir turite gerus laiko valdymo įgūdžius;
● esate įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties
išsilavinimą;
● gebate valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
● turite puikius bendravimo (žodžiu ir raštu) įgūdžius;
● mokate anglų kalbą (ne žemesniu kaip B2 lygiu).

Mes siūlome
● neterminuotą darbo sutartį;
● pagrindinį ir nuo darbo rezultatų priklausantį, laiku mokamą darbo užmokestį;
● draugišką komandą ir galimybę tobulėti šioje srityje.

Susidomėjusius kviečiame dalyvauti atrankoje
Prašome siųsti gyvenimo aprašymą el. paštu vesta.burdenkovaite@meteo.lt su nuoroda „MSP vyresnysis
specialistas“. Daugiau informacijos telefonu: 8 648 06456.
Visais papildomais klausimais, susijusiais su darbo funkcijų vykdymu, prašome kreiptis į Meteorologinių
stebėjimų poskyrio vedėją Viktoriją Čėglienę, mob. 8 648 06 258, el. paštu viktorija.cegliene@meteo.lt.

Atitinkančius reikalavimus pakviesime į atrankos pokalbį!

