Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
reikalingas

STEBĖJIMŲ DEPARTAMENTO AVIACINIŲ STEBĖJIMŲ SKYRIAUS
TECHNIKAS (KAUNO AVIACINĖS METEOROLOGIJOS STOTYJE)

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 paslaugų (meteorologinių stebėjimų ir informacijos Kauno aerodrome) oro navigacijai teikimas.
Jums reikės:
• vykdyti meteorologinius stebėjimus;
• įvesti meteorologinius duomenis į pusiau automatinę meteorologinių elementų matavimo sistemą;
• teikti meteorologinę informaciją aerodrome;
• perduoti meteorologinę informaciją aviacinių duomenų bankui ir kitiems vartotojams;
• rengti pranešimus aviacinių stočių darbuotojų vidiniam mokymui;
• tikrinti technikų darbą, teikti jiems metodinę ir praktinę pagalbą;
• eksploatuoti ir kontroliuoti meteorologinės matavimų sistemos darbą pagal savo kompetenciją.
Darbo vieta – Kauno oro uostas, Karmėlava.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai
Jūs:
• norite dirbti LHMT aviacinės meteorologijos srityje;
• esate organizuotas, atsakingas, bendradarbiaujantis, greitai orientuojatės darbinėse situacijose;
• esate įgijęs vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
• turite darbo kompiuteriu įgūdžius ir laisvai naudojatės teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo,
elektroninio pašto, interneto naršyklių programomis;
• gebate valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
• jei mokate anglų kalbą, tai būtų privalumas;
• esate nepriekaištingos reputacijos (atrinktas kandidatas turės pateikti tai įrodančius dokumentus).

Mes siūlome
• sudaryti terminuotą darbo sutartį;
• pagrindinį (800 Eur neatskaičius mokesčių) ir nuo darbo rezultatų priklausantį kintantį darbo užmokestį;
• galimybę suderinti darbą su studijomis;
• darbą pamainose;
• mokymus darbo vietoje aviacinių meteorologinių stebėjimų srityje;
• galimybę įgyti darbo patirties didelėje organizacijoje, pritaikyti savo žinias ir kompetencijas praktikoje, tobulinti savo
įgūdžius LHMT ir Kauno aviacinės meteorologijos stotyje;
• kartu siekti LHMT misijos įgyvendinimo ir prisidėti prie žmonių gyvybių ir turto išsaugojimo.

Susidomėjusius kviečiame dalyvauti atrankoje
Siųskite gyvenimo aprašymą el. paštu viktorija.cegliene@meteo.lt
telefonu: 8 648 06 258.

su nuoroda „Technikas“. Daugiau informacijos

Atitinkančius reikalavimus ir atrinktus kandidatus pakviesime į atrankos pokalbį!

