Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
reikalingas
STEBĖJIMŲ DEPARTAMENTO MATAVIMŲ TECHNIKOS SKYRIAUS
VYRESNYSIS INŽINIERIUS
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
Aviacinės meteorologijos matavimo priemonių ir įrangos diegimas, techninė priežiūra, remontas.
Jums reikės:
• atlikti aviacinės meteorologijos paskirties matavimo priemonių ir įrangos, automatizuotų matavimo sistemų remontą;
• diegti naują ir suremontuotą aviacinės meteorologijos paskirties matavimo įrangą bei priemones LHMT padaliniuose;
• atlikti šios įrangos techninę priežiūrą;
• užtikrinti nepertraukiamą meteorologinės įrangos veikimą Vilniaus, Kauno, Palangos aviacinėse stotyse;
• tobulinti aviacinės meteorologijos matavimo priemonių techninio aptarnavimo darbus;
• teikti metodinę pagalbą eksploatuojant aviacinės meteorologijos paskirties matavimo priemones Vilniaus, Kauno, Palangos
aviacinėse stotyse.
Darbo vieta – Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai
Jūs:
• esate aktyvus, kūrybingas, atsakingas, norintis dirbti LHMT Matavimų technikos skyriaus komandoje;
• esate organizuotas, pareigingas, orientuotas į rezultatus, sugebantis dirbti komandoje ir individualiai;
• esate įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį
koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu technologijos mokslų studijų
srityje arba esate šių studijų programų 3–4 kurso studentas;
• žinote aviacinės meteorologijos matavimo priemonių ir automatizuotų matavimo sistemų technines charakteristikas, paskirtį,
techninės eksploatacijos taisykles, veikimo principus ir gebate juos taikyti praktikoje (darbo specifikos apmokome);
• gebate valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
• turite puikius bendravimo (žodžiu ir raštu) įgūdžius;
• mokate naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo,
elektroninio pašto, interneto paslaugomis;
• mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;
• turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Mes siūlome
• sudaryti neterminuotą darbo sutartį;
• pagrindinį (1020 Eur neatskaičius mokesčių) ir nuo darbo rezultatų priklausantį, laiku mokamą darbo užmokestį;
• darbą pamainomis slenkančiu darbo grafiku;
• galimybę įgyti darbo patirties didelėje organizacijoje, pritaikyti savo žinias ir kompetencijas praktikoje.

Susidomėjusius kviečiame dalyvauti atrankoje
Prašome siųsti gyvenimo aprašymą el. paštu rita.slancauskiene@meteo.lt su nuoroda „OAG vyresnysis inžinierius“. Daugiau
informacijos telefonu: 8 648 06 477. Visais papildomais klausimais, susijusiais su darbo funkcijų vykdymu, prašome kreiptis į
Matavimų technikos skyriaus vyriausiąjį specialistą Darių Mikalajūną, mob. 8 648 06 329, el. paštu darius.mikalajunas@meteo.lt

Atitinkančius reikalavimus pakviesime į atrankos pokalbį!

