Valstybinių miškų urėdija yra
valstybės įmonė, atsakinga už
valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir
plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų
valstybės turto – miško – valdymą.
Valstybinių miškų urėdija jungia 26
regioninius padalinius, kuriuose dirba
daugiau nei 3 000 darbuotojų.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTAS (Ė)
BŪSITE ATSAKINGAS UŽ:
−
−
−
−
−

DARBO VIETA
Šilutės regioninis padalinys, Nemuno
g. 15, Šilutė.

KANDIDATUOKITE IKI
VASARIO 15 D.

−
−
−
−
−
−

CV ir motyvacinį laišką siųskite:
−

EL.PAŠTU: silute@vivmu.lt

kompiuterizuotų darbo vietų ir jų naudotojų, periferinių įrenginių ir biuro įrangos
ruošimą, diegimą ir priežiūrą;
kompiuterizuotose darbo vietose sisteminę programinę įrangos diegimą, įdiegtos
įrangos testavimo atlikimą ir užtikrina jos stabilų veikimą;
kompiuterizuotose darbo vietose taikomosios programinės įrangos diegimas ir jos
konfigūravimas pagal darbo vietų parengimo instrukcijas;
kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinės profilaktikos vykdymas ir prevencinių
priemonių taikymą;
kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos ir tarnybinių stočių gedimo fakto
nustatymą ir jų šalinimą arba dalyvavimą gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka;
techninės ir komunikacinės įrangos diegimą, tvarkymą ir priežiūrą;
kompiuterių tinklų ir jų naudotojų administravimą;
konsultavimą, metodinės pagalbos teikimą darbuotojams techninės ir programinės
įrangos naudojimo klausimais;
analizavimą ir darbuotojų poreikių vertinimą miškų ūkio veiklos ir geografinių
informacinių sistemų diegimo, naudojimo, plėtros klausimais;
kompiuterinės, biuro technikos, techninės ir programinės įrangos apskaitos vykdymą;
kompiuterinės, tinklo, programinės ir biuro įrangos bei jos eksploatacinių medžiagų, IT
paslaugų poreikių analizavimą ir nustatymą, ir inicijavimą jų pirkimo procedūrų;
informacinės saugos politikos, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo
užtikrinimą.

MES TIKIMĖS:
−
Personalo specialistė
Telefonai pasiteirauti
(8-441) 62351; 861696081
Susisieksime su atrinktais kandidatais

−
−

turite aukštąjį fizinių arba technologijos mokslų studijų krypčių grupės bakalauro
kvalifikacinį laipsnį arba bet kokios studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį, o tuo
atveju jeigu neturi, privalo įgyti atitinkamą išsilavinimą per 3 (tris) metus nuo
įsidarbinimo;
žinote ir mokate pritaikyti LR įstatymų ir teisės aktus, reikalingus pareigybės keliamų
funkcijų įgyvendinimui;
gerų darbo MS Office įgūdžių, vairuotojo pažymėjimo.

MES SIŪLOME:
−
−
−

dinamišką ir atsakingą darbą, sėkmingai augančioje įmonėje;
socialines garantijas;
galimybę tobulėti profesinėje ir asmeninėje srityje.

