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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
LHMT informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros priežiūra ir tobulinimas, elektroninės informacijos saugos
užtikrinimas.
Jums reikės:
• prižiūrėti, administruoti ir projektuoti LHMT kompiuterių tinklą;
• atlikti kompiuterių tinklo diagnostiką, organizuoti arba vykdyti funkcionavimo sutrikimų šalinimą;
• atlikti aviacinių meteorologinių sistemų ir telekomunikacinės įrangos diegimą ir priežiūrą LHMT aviacinės meteorologijos
padaliniuose;
• įgyvendinti arba dalyvauti įgyvendinant elektroninės informacijos saugos reikalavimus;
• užtikrinti tinkamą LHMT informacinių sistemų ir jose kaupiamos informacijos apsaugą;
• teikti pasiūlymus dėl LHMT IRT infrastruktūros tvarkymo ir tobulinimo, dalyvauti rengiant informacinių sistemų diegimo
projektus, vykdyti arba dalyvauti vykdant informacinių sistemų diegimą ir palaikymą;
• rengti arba dalyvauti rengiant technines specifikacijas, saugos dokumentus, sutarčių projektus dėl kompiuterinės technikos
ir programinės įrangos įsigijimo.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai
Jūs:
• norite dirbti LHMT Informacinių technologijų skyriaus komandoje IRT infrastruktūros priežiūros ir tobulinimo, elektroninės
informacijos saugos užtikrinimo srityse;
• esate organizuotas, atsakingas, orientuotas į rezultatus, bendradarbiaujantis;
• esate įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
• turite Linux ir Windows operacinių sistemų ir tinklo paslaugų administravimo patirtį, užtikrinant šių sistemų saugumą;
• išmanote pagrindinius duomenų perdavimo tinklų, maršruto parinkimo, saugios komunikacijos protokolus;
• žinote pagrindinius saugos politikos ir informacijos saugos principus, saugų informacinių sistemų ir duomenų tvarkymą
reglamentuojančius teisės aktus, standartus ar kitus šios srities dokumentų reikalavimus ir gebate juos taikyti;
• turite puikius bendravimo žodžiu ir raštu įgūdžius;
• mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

Mes siūlome
• sudaryti neterminuotą darbo sutartį;
• pagrindinį (950 –1370 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 Informacinių technologijų skyriuje;
• kartu siekti LHMT misijos įgyvendinimo ir prisidėti prie žmonių gyvybių ir turto išsaugojimo.

Susidomėjusius kviečiame dalyvauti atrankoje
Siųskite gyvenimo aprašymą el. paštu rita.slancauskiene@meteo.lt su nuoroda „IT specialistas“. Daugiau informacijos telefonu:
8 648 06 477.

Atitinkančius reikalavimus ir atrinktus kandidatus pakviesime į pokalbį!

