
Hnit-Baltic yra Geografinių informacinių
sistemų (GIS) lyderė Baltijos šalyse. Įmonė
rinkoje veikia nuo 1993 m. Hnit-Baltic
kompetencija pasitiki ir sprendimus naudoja
daugelis Lietuvos, Latvijos ir Estijos verslo,
valstybės ir savivaldos organizacijų,
vykdančių veiklą inžinerinių tinklų
administravimo, kadastrų ir registrų
tvarkymo, teritorijų planavimo, žemės ūkio,
miškų ūkio, susisiekimo, telekomunikacijų,
krašto gynybos, viešojo saugumo
užtikrinimo ir kitose srityse.
 
Taikydami ir vystydami geografinių (erdvinių)
duomenų valdymo GIS technologijas,
teikiame efektyvius, klientui naudingus
informacinių technologijų (IT) sprendimus,
kurie padeda gerinti organizacijos darbo
procesus, efektyviai valdyti turtą, įrengimus,
transportą ir kitus išteklius, kelti aptarnavimo
ir paslaugų kokybę, suteikia pažangias
priemones procesų planavimui,
modeliavimui ir sprendimų priėmimui.
 
Esame įgaliotoji JAV kompanijos Esri Inc.
atstovė Baltijos šalyse, populiaraus
lietuviško žemėlapių portalo www.maps.lt,
virtualios GIS mokyklos www.gismokykla.lt
kūrėjai. Latvijoje ir Estijoje veikiame per
dukterines kompanijas – Envirotech ir
AlphaGIS. Mūsų dukterinė įmonė Cellular
Expert – telekomunikacinių tinklų belaidžio
ryšio planavimo ir duomenų valdymo
programinės įrangos kūrėja – savo
sprendimus diegia visame pasaulyje.

Šiuo metu plečiame savo veiklą ir darbui 
Vilniuje ieškome:

JAUNESNIOJO SISTEMŲ ANALITIKO /-ĖS

Savo CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Jaunesnysis sistemų
analitikas(-ė)“ siųskite el. p.: personalas@hnit-baltic.lt. 
Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Tai yra puiki galimybė susipažinti su naujausiomis Esri technologijomis.
Jeigu Jūs sumanus, smalsus – prisijunkite prie mūsų komandos, kurios
tikslas yra padėti Esri naudotojų bendruomenei.

KĄ VEIKSITE:
bendrausite su esamais klientais siekdamas (-a) plėsti jų turimų GIS
produktų pritaikymą/panaudojimą;
atliksite GIS/IS reikalavimų analizę bei ruošite technines specifikacijas;
ruošite, demonstruosite ir teiksite techninius pasiūlymus / sprendimus;
projektuosite, kursite ir diegsite GIS sprendimus.

MES TIKIMĖS, KAD:
turite žinių IS reikalavimų analizės ir specifikavimo srityje;
turite GIS ir RDBVS pagrindus; 
kalbate ir rašote anglų kalba (žodžiu ir raštu); 
gebate dirbti savarankiškai ir komandoje;
esate atsakingas (-a), pozityvus (-i), drąsiai imatės iniciatyvos ir norite
tobulėti;
esate paskutinių universiteto bakalauro / magistro studijų studentas;
turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

MES SIŪLOME:
įdomų darbą tarptautinėje kompanijoje;
reguliarų darbo įvertinimą pagal kvalifikaciją ir rezultatus pradedant nuo
1000 Eur, priklausomai nuo turimos kompetencijos;
draugišką profesionalų komandą, su kuria galima mokytis ir tobulėti kartu;
nuolatinį kvalifikacijos kėlimą, karjeros galimybes;
galimybę derinti darbą su studijomis, moksline veikla;
papildomą sveikatos draudimą;
gerą laiką su kolektyvu!


