SHMÚ – úsek Letecká meteorologická služba hľadá vhodných kandidátov na pracovnú
pozíciu:

Prognostik LMS
Pracovná náplň:
-

-

-

-

Zamestnanec na pracovnej pozícii bude:
koordinovať činnosti a analyzovať materiály v oblasti leteckej meteorológie na
celoštátnej úrovni v medzinárodnom prostredí,
rozhodovať v oblasti meteorologického zabezpečenia civilnej leteckej dopravy a
vydávať meteorologické predpovedné a výstražné informácie pre civilnú leteckú
dopravu,
odborne usmerňovať a viesť jednotlivé pracoviská leteckej meteorologickej služby v
celoštátnom systéme meteorologického zabezpečovania letectva s ohľadom na
medzinárodné pravidlá WMO a ICAO a s ohľadom na medzirezortné pravidlá v
zabezpečovaní letectva,
nepretržite vykonávať meteorologickú výstražnú službu pre vnútroštátnu a
medzinárodnú civilnú leteckú dopravu a nepretržite sledovať vývoj meteorologických
podmienok, vyhodnocovaním diagnostických a prognostických materiálov,
pripravovať podklady a dokumentáciu v systéme meteorologického zabezpečovania
letectva,
poskytovať špecializované meteorologické konzultácie pre leteckých odberateľov a
zabezpečovať neplánované požiadavky leteckých odberateľov,
sledovať nové predpovedné metódy, vykonávať ich štúdium, verifikáciu a prípravu na
používanie v rutinnej prevádzke.

Požiadavky na uchádzača:
-

ukončené vzdelanie II. stupňa v odbore "meteorológia", zahrňujúca komponenty BIPM
znalosť práce na PC (MS Windows, Linux - výhodou)
znalosť AJ na úrovni minimálne B1
ochota ďalej sa vzdelávať
občianska bezúhonnosť a etické správanie
zodpovednosť a spoľahlivosť
analytické myslenie
precíznosť
samostatnosť
tímový hráč

Ponúkame
Mzdové ohodnotenie:
-

celková mesačná mzda zahŕňa základnú mzdu minimálne od 970,-EUR (platová trieda
9, platový stupeň závisí od praxe daného kandidáta v zmysle zákona o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), zaujímavý osobný príplatok (v
závislosti od odborných skúseností a zručností daného kandidáta), príplatok za
zmennosť a príplatky za prácu v noci, víkend a sviatok.

Zamestanecké výhody:

-

5 dní dovolenky naviac
možnosť zapojenia sa do medzinárodných projektových aktivít úseku
možnosť ďalej si zvyšovať odborné vzdelanie (účasť na domácich a zahraničných
kurzoch, konferenciách a seminároch)
skrátený pracovný fond - 35 hod. týždenne
stabilné zamestnanie
príspevok zamestnávateľa do DDS
možnosť využitia účelových zariadení SHMU
4,- EUR gastrolístky
voľný vstup do vybraných jaskýň

Miesto práce: Letisko M.R. Štefánika (BTS), Ivánska cesta, Bratislava
Prosíme záujemcov o pracovnú pozíciu zaslať na adresu katarina.kucharikova@shmu.sk,
alebo poštou na doleuvedenú adresu, nasledovné dokumenty:
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
Všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o danú pracovnú pozíciu, vopred ďakujeme.
Kontaktovať budeme iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú požadované výberové kritéria.
Ďakujeme za porozumenie.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Kuchariková
Odbor Ľudské zdroje a právne služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
E: katarina.kucharikova@shmu.sk
Odoslaním dokladov do SHMÚ poskytuje uchádzač súhlas so spracovaním svojich osobných údajov obsiahnutých
v týchto dokladoch, a to v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation a Zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

