Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
reikalingas

PROGNOZIŲ IR PERSPĖJIMŲ SKYRIAUS
SINOPTIKAS

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
LHMT Prognozių ir perspėjimų skyriaus sinoptikas užtikrina labai mažos, mažos ir vidutinės trukmės meteorologinių prognozių
Lietuvai, atskiriems jos regionams, miestams bei perspėjimų apie pavojingus, stichinius ir katastrofinius meteorologinius reiškinius
sudarymą ir teikimą vartotojams.
Jūs turėsite:
• analizuodamas orų sąlygas, apibendrindamas meteorologinių palydovų, radarų, žaibų aptikimo sistemos informaciją,
sudaryti ir teikti labai mažos, mažos ir vidutinės trukmės orų prognozes Lietuvai, atskiriems jos regionams;
• informuoti institucijas ir visuomenę apie pavojingus, stichinius ir katastrofinius meteorologinius reiškinius, teikti šių
reiškinių prognozes ir perspėjimus;
• teikti orų prognozes, meteorologinių elementų matavimų duomenis ekstremalios situacijos ar avarijos metu jų valdymą
vykdančioms institucijoms;
• atlikti sudėtingų sinoptinių situacijų analizę;
• konsultuoti vartotojus.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai
Jūs:
•
•
•
•
•

turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties išsilavinimą;
suprantate atmosferos fiziką, gebate pažinti ir numatyti procesus, vykstančius atmosferoje, žinote ir gebate taikyti
prognozavimo metodus;
gebate valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, susijusią su tarnybine veikla, naudoti turimas profesines
žinias rengiant išvadas;
žinote Lietuvos, atskirų jos regionų klimato ypatumus;
esate organizuotas, atsakingas, orientuotas į rezultatus, bendradarbiaujantis.

Mes siūlome
•
•
•
•

pagrindinį (nuo 1104 Eur neatskaičius mokesčių) ir nuo darbo rezultatų priklausantį kintantį darbo užmokestį;
galimybę suderinti darbą su studijomis;
galimybę įgyti darbo patirties didelėje organizacijoje, pritaikyti savo žinias ir kompetencijas praktikoje, tobulinti savo
įgūdžius LHMT Prognozių ir perspėjimų skyriuje;
kartu siekti LHMT misijos įgyvendinimo ir prisidėti prie žmonių gyvybių ir turto išsaugojimo.

Susidomėjusius kviečiame dalyvauti atrankoje
Siųskite gyvenimo aprašymą el. paštu rita.miezetyte@meteo.lt arba lhmt@meteo.lt su nuoroda „Sinoptikas“.
Daugiau informacijos telefonu: +370 648 06 576 arba el. paštu rita.miezetyte@meteo.lt

Atitinkančius reikalavimus kandidatus pakviesime į atrankos pokalbį!

