Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
reikalingas
KLAIPĖDOS METEOROLOGIJOS STOTIES
VIRŠININKAS

Apie mus
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba)
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
Tarnybos Klaipėdos meteorologijos stoties (toliau – Klaipėdos MS) viršininko
pareigybė reikalinga Klaipėdos MS veiklai užtikrinti, spręsti savo kompetencijai
priklausančius Klaipėdos MS formavimo, tvarkymo, kontrolės klausimus.
Jums reikės:

vadovauti Klaipėdos MS, organizuoti jos darbą, nustatyti veiklos sritį, skatinti
Klaipėdos MS darbuotojų iniciatyvumą;

užtikrinti, esant reikalui atlikti, kokybiškus meteorologinius stebėjimus, jų
apdorojimą ir savalaikį išsiuntimą į Tarnybą, nustatyti ir šalinti klaidų priežastis,
ribojančias stebėjimų duomenų kokybę;

tikrinti stebėtojų darbą: stebėjimų atlikimą, duomenų apdorojimą, kodavimo
kokybę, stebėjimų knygelių pildymą, sinoptinių ir štorminių, kasdieninių ir
dešimtadienių pranešimų sudarymą ir jų perdavimo laiką;

rengti pažymas apie hidrometeorologines sąlygas fiziniams ir juridiniams
asmenims;

rengti ir raštu teikti motyvuotus pasiūlymus Tarnybai stebėtojų saugaus darbo
sąlygų, įrenginių tinkamos būklės užtikrinimo klausimais;

rengti mėnesio ir metines Klaipėdos MS darbo ataskaitas;

spręsti Klaipėdos MS materialinio aprūpinimo ir kt. su Klaipėdos MS veikla
susijusius klausimus;

vykdyti Tarnybos vadovybės, Meteorologijos ir kitų skyrių pagal kompetenciją
pavedimus.
Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai
Jūs:

esate įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą,
įgytą iki 1995 metų;

gebate valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, susijusią su tarnybine veikla,
rengti išvadas;

gebate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.




nepriekaištingai dirbate MS Office programomis (Word, Excel, Outlook);
esate organizuotas, pareigingas, bendradarbiaujantis, rūpestingas.

Mes siūlome

Sudaryti neterminuotą darbo sutartį;

socialines garantijas, pastoviai mokamą 470,00 eurų (neatskaičius mokesčių)
dydžio darbo užmokestį (bandomuoju laikotarpiu – 400,00 eurų (neatskaičius
mokesčių));

galimybę įgyti darbo patirties dirbant ir vadovaujant Klaipėdos MS, pritaikyti
savo turimas žinias ir kompetencijas praktikoje.
Susidomėjusius kviečiame dalyvauti atrankoje
Siųskite išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą,
motyvacinį laišką (pageidautina) el. paštu dalia.dirvone@meteo.lt su nuoroda
„Klaipėdos MS viršininkas“.
Visais papildomais klausimais kreipkitės į Teisės ir personalo skyriaus vyresn.
specialistę Dalią Dirvonę, mob. 8 648 06 492, el. paštu dalia.dirvone@meteo.lt.
Atitinkančius reikalavimus pakviesime į atrankos pokalbį!

