SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kuri aktyviai įsitraukdama į
Vilniaus miesto strategijos 2010–2020 metams įgyvendinimą prisideda prie patogios susisiekimo
sistemos formavimo ir organizuoja darnaus judumo plano įgyvendinimą.
Įmonės buveinė Žolyno g. 15, Vilnius, kodas 124644360.
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys, todėl laukia visų kvalifikuotų
kandidatų nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, tapatybės, neįgalumo ar įsitikinimų.

Šiuo metu ieškome Elektroninių paslaugų skyriaus

IT INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO (-ĖS)
JEIGU JŪS:






Puikiai kalbate valstybine kalba ir gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
esate paskutiniųjų kursų studentas arba turite aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą informacinių
technologijų, technologijų ar gamtos mokslų (matematika, fizika) srities išsilavinimą,
išmanote informacinių technologijų paslaugų administravimo principus,
turite kompiuterinio tinklo technologijų pagrindus (TCP/IP, DHCP, DNS, OSI modelis),

kviečiame prisijungti prie didelio ir draugiško SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kolektyvo!
TAPĘS MŪSŲ KOMANDOS NARIU, JŪS:









nustatinėsite sisteminės ir kompiuterinės įrangos gedimus ir organizuosite jų šalinimą,
konfigūruosite ir diegsite techninę ir sisteminę programinę įrangą,
konfigūruosite ir prižiūrėsite įmonės elektroninį paštą, konsultuosite kolegas IT klausimais,
nustatinėsite ir šalinsite pradinius organizacinės technikos gedimus,
vykdysite darbo vietų priežiūrą ir pradinį gedimų šalinimą,
vykdysite serverinės technikos ir sisteminės programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą,
valdysite išorės tiekėjų IT infrastruktūros priežiūros paslaugas.

MES SIŪLOME:





lankstų darbo grafiką (galimybę derinti darbą su studijomis dirbant pamainomis), karjeros galimybes,
bazinį darbo užmokestį, kurio intervalas šiai pozicijai yra 950 - 1450 Eur neatskaičius mokesčių. Darbo užmokestis
nustatomas atsižvelgiant į kandidato kompetenciją ir darbo patirtį,
dalinę nuotolinio darbo galimybę, Įmonėje galiojantį motyvacinį paketą, dalyvavimą įmonės renginiuose ir kitose
veiklose.

Kandidatuoti galite iki 2020 m. kovo 26 d. siųsdami gyvenimo aprašymą el. paštu personalas@vilniustransport.lt
Laiško temoje nurodykite “IT infrastruktūros priežiūros specialistas (-ė)”
Informuojame, kad jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi, siekiant atrinkti tinkamą kandidatą į siūlomą laisvą poziciją. Jūsų pateikti duomenys bus
tvarkomi vidinių procedūrų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka ir vadovaujantis Valstybės tarnybos valdymo
informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais.

