Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
reikalingas
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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 technologijų (toliau – IT) pagalbos centro priežiūra, kokybiškų IT paslaugų teikimo užtikrinimas,
kompiuterinių darbo vietų priežiūra.
Jums reikės:
• prižiūrėti, administruoti ir organizuoti LHMT IT pagalbos centro veiklą;
• rengti LHMT IT pagalbos centro veiklos ataskaitas, incidentų ir problemų sprendimų dokumentaciją;
• pildyti ir prižiūrėti kompiuterinės techninės ir programinės įrangos duomenų bazę;
• atlikti kompiuterinės programinės įrangos diegimą ir priežiūrą serveriuose ir kompiuterinėse darbo vietose;
• teikti pasiūlymus dėl LHMT IT infrastruktūros tvarkymo ir vystymo, dalyvauti rengiant informacinių sistemų diegimo
projektus, vykdyti arba dalyvauti vykdant informacinių sistemų diegimą ir palaikymą;
• rengti arba dalyvauti rengiant technines specifikacijas dėl kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai
Jūs:

• norite dirbti LHMT Informacinių technologijų skyriaus komandoje LHMT IT pagalbos centro priežiūros, kokybiškų IT

paslaugų teikimo užtikrinimo srityse;
• esate įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities
išsilavinimą arba esate paskutinio kurso studentas;
• turite Linux ir Windows operacinių sistemų ir tinklo paslaugų administravimo patirtį;
• išmanote IT infrastruktūros ir paslaugų valdymo pagrindus pagal ITIL metodologiją;
• mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

Mes siūlome






sudaryti neterminuotą darbo sutartį;
pagrindinį ( 950 - 1400 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 gabriele.rudyte@meteo.lt arba lhmt@meteo.lt su nuoroda „IT specialistas“.
Daugiau informacijos telefonu: +37064806572.

Atitinkančius reikalavimus kandidatus pakviesime į atrankos pokalbį!

