Šiuo metu plečiame savo veiklą
ir darbui Vilniuje ieškome:

GIS SPRENDIMŲ

KONSULTANTO (-ĖS)
KĄ VEIKSITE:
Hnit-Baltic jau daugiau kaip 25
metus vykdo veiklą ypatingoje
srityje, apjungiančioje geografiją
ir informacines technologijas,
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kuri vadinama GIS – geografinės
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informacinės sistemos. GIS
žemėlapiai yra tapę neatskiriama
mūsų visų kasdienybės dalimi.
Juose atvaizduotus duomenis daug
lengviau suprasti, analizuoti bei

••
••

įvertinti.
Hnit-Baltic yra įgaliotoji JAV
kompanijos Esri atstovė Baltijos
šalyse. Esri – pasaulinis GIS lyderis,
jau 50 metų vystantis technologijas,
kurios padeda greičiau, aiškiau,
vaizdingiau pateikti duomenis,
atlikti analizę ir priimti vertingus
sprendimus. Esri technologijas
šiandien naudoja 75 proc. „Fortune
500“ kompanijų, strateginės
reikšmės institucijos ir organizacijos
visame pasaulyje bei Baltijos šalyse.

Pasinaudokite puikia galimybe

MES TIKIMĖS, KAD:
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••
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••
••
••

susipažinti su naujausiomis
Esri technologijomis. Jeigu Jūs
sumanus, žingeidus, prisijunkite
prie mūsų komandos, kurios
tikslas – padėti Esri naudotojų
bendruomenei.

teiksite Esri programinės įrangos naudotojams technines konsultacijas,
diagnozuosite problemas ir spręsite jiems kylančius techninius klausimus;
dirbsite energingoje, pozityviai nusiteikusioje ir bendradarbiaujančioje entuziastų
komandoje;
nustatysite klientų problemų priežastis, padėsite rasti sprendimus naudojant
ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, bei kitas ArcGIS technologijas ir paaiškinsite, kaip
išspręsti kylančius klausimus;
konsultuosite įmonės darbuotojus bei klientus, dokumentuosite techninius
paklausimus CRM sistemoje;
išanalizavę naudotojų poreikius, teiksite pasiūlymus ArcGIS gamintojui, kaip
patobulinti GIS programinę įrangą.
turite klientų aptarnavimo, sprendimų paieškos, analitinių ir techninių problemų
sprendimo įgūdžių, žinių;
gebate kantriai, aiškiai bei nuosekliai perteikti techninio pobūdžio informaciją;
turite GIS teorijos ir GIS programinės įrangos žinių;
turite bent vienerių metų patirties naudojant Esri programinę įrangą - ArcGIS
Enterprise, ArcGIS Online bei mobiliasias GIS programas;
turite patirties su vienu ar daugiau iš šių produktų - ArcGIS GeoEvent Server,
ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Image Server;
turite puikius bendravimo įgūdžius žodžiu ir raštu (lietuvių ir anglų kalbomis);
puikiai gebate nusistatyti darbo prioritetus, planuoti darbo laiką ir krūvį;
galite greitai įsisavinti naujas koncepcijas, įsiminti / apdoroti didelį kiekį informacijos
bei esate linkęs prisitaikyti prie greitai kintančios darbo aplinkos;
esate įgyjęs aukštąjį universitetinį IT, geografijos, aplinkotyros, inžinerijos ar susijusių
mokslo sričių išsilavinimą arba esate šių krypčių paskutinių bakalauro ar magistro
studijų studentas.

BŪTŲ PUIKU, JEI TURITE:
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patirties programinės įrangos ar techninio klientų aptarnavimo srityje tiesiogiai
bendraujant su naudotoju;
gerą supratimą apie ArcGIS Enterprise architektūrą, taikomąją programinę
įrangą bei funkcionalumą;
supratimą apie mobilius įrenginius/taikomąją programinę įrangą susijusią su GIS;
turite žinių apie Windows ir/ar Linux sistemas, geoduomenų apdorojimą,
geokodavimą, išklotinių kūrimą, AutoCAD, OGC.

MES SIŪLOME:
įdomų ir atsakingą darbą draugiškame profesionalų kolektyve;
nuolatinį kvalifikacijos kėlimą;
darbuotojų sveikatos draudimą;
kompetenciją ir rezultatus atitinkantį atlyginimą.
Savo CV ir motyvacinį laišką su nuoroda “GIS sprendimų organizacijoms
konsultantas / analitikas” siųskite el.p.: personalas@hnit-baltic.lt.
Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

