Jei manai, kad būtum puikus:

Intelektinių transpoto sistemų skyriaus
informacijos perdavimo operatorius (-ė)
(A2 lygio, darbuotojas (-a), dirbantis (-i) pagal darbo sutartį)

Esi reikalingas mūsų komandai padėti įgyvendinti šiuos uždavinius:
•

•

•

stebėti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos ir Viešojo
transporto kelionių duomenų informacinės sistemos, ITS įrenginių (vaizdo
kamerų, kelių orų sąlygų stotelių, eismo intensyvumo skaitiklių ir kitų
įrenginių) veiklą, registruoti pastebėtus sutrikimus;
fiksuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją apie eismo įvykius, kelių būklę ir
eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose, rengti eismo įvykių ataskaitas,
tvarkyti duomenis ir informaciją apie eismo apribojimus, darbus keliuose,
apsemtus kelių ruožus, trikdžius keliuose, pagal poreikį teikti ją kelių
naudotojams ir žiniasklaidos atstovams;
konsultuoti kelių naudotojus kelių naudotojo mokesčio mokėjimo klausimais.

Mes tavęs laukiame ir tikimės, kad tu:
turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba aukštąjį koleginį arba jam prilygintą (profesinis bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
išmanai Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius intelektinių transporto
sistemų veiklą, informacinių sistemų diegimą ir naudojimą, kelių tinklą, kelių
mokesčių sistemą, darbo santykius, gebi juos taikyti praktiškai;
moki valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
išmanai Dokumentų rengimo ir Elektroninių dokumentų valdymo taisykles,
moki dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
moki anglų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
esi komandos žmogus😊

•
•

•
•
•
•

Mes tau siūlome:
•
•
•
•

darbo vietą – Vilniuje;
pamaininį darbą pagal grafiką;
darbo užmokestį – nuo 5,6 koef.
profesinį augimą draugiškoje ir inovatyvioje aplinkoje.

Papildoma informacija:
Dokumentai (prašymas, CV) priimami el. paštu personalas@lakd.lt iki
2018 10 08. Mielai atsakysime į iškilusius klausimus tel. (8 5) 232 9605.

Asmens duomenų tvarkymas:
Lietuvos automobilių kelių direkcija tvarkys Jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos ir įdarbinimo
tikslu. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas įstaigos interesas įvertinti Jūsų
tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip Bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais.

