Skelbimo data: 2021-06-17
Atranką organizuoja: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės biudžetinė
įstaiga, kodas 290757560, adresas: Gedimino pr. 51, LT-01109, Vilnius, Lietuva.
Pareigos ir pareigų pavadinimas: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį Informacijos ir
komunikacijos mokslų departamento Informacijos procesų skyriaus didžiųjų duomenų vyriausiasis
tyrėjas (toliau – vyriausiasis tyrėjas).
Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies K- 11

(1947 Eur bruto)

Pareigybės aprašymas:
Vyriausiojo tyrėjo pareigybė yra reikalinga tirti duomenų gavimo, valdymo, panaudojimo efektyvumą,
taip pat planuoti ir organizuoti darbuotojų, vykdančių mokslinius tyrimus (toliau – darbuotojų grupės)
veiklą pagal patvirtintą tematiką ir temą.
Vyriausiojo tyrėjo pareigybės grupė – vyriausiasis specialistas.
Vyriausiojo tyrėjo pareigybės lygis – A1.
Vyriausiasis tyrėjas vykdo šias funkcijas:
1.
Tiria didžiųjų duomenų gavimą, valdymą, panaudojimą ir telkia tyrėjus atitinkamo
tyrimo uždaviniams atlikti;
2.
Rengia darbuotojų grupės struktūros, jos veiklos tikslų, mokslinės veiklos krypčių,
prioritetinių ir antrinių tyrimų krypčių, darbo specifikos ir darbo organizavimo pagrindų aprašų
projektus;
3.
Bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos moksliniu sekretoriumi, Informacijos ir
komunikacijos mokslų departamento direktoriumi ir Skyriaus vadovu rengiant nutarimų ir įsakymų,
veiklos planų ir ataskaitų projektus;
4.
Teikia Skyriaus vadovui siūlymus dėl darbuotojų grupės veiklos tobulinimo;
5.
Nuolat peržiūri ir susipažįsta su teisės aktų pakeitimais ir (ar) naujais teisės aktais,
susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
6.
Inicijuoja ir koordinuoja projektų teikimą finansavimui gauti, projektus
administruoja, koordinuoja sklandų vykdomų projektų įgyvendinimą ir jų tęstinumo priežiūrą;
7.
Dalyvauja Departamento ir Skyriaus posėdžiuose bei pasitarimuose, teikia
pasiūlymus;
8.
Inicijuoja ir koordinuoja, vykdo mokslinius ar taikomuosius mokslinius tyrimus ir jų
rezultatus skelbia recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose;
9.
Inicijuoja ir / arba bendradarbiauja inicijuojant, sudarant ar leidžiant periodines ar
vienkartines mokslines publikacijas;
10.
Vykdo kitas tiesioginio vadovo bei Departamento direktoriaus užduotis ar
pavedimus, susijusius su šiame aprašyme išvardytomis funkcijomis, suderinamomis su Nacionalinės
bibliotekos nuostatais, šiuo aprašymu, kitais Nacionalinės bibliotekos vidiniais teisės aktais.

Asmuo, pretenduojantis eiti vyriausiojo tyrėjo pareigas (toliau – Pretendentas), turi atitikti
šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.
Turėti fizinių mokslų srities informacijos sistemų arba programų sistemų, arba
matematikos ir kompiuterių mokslo krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su
magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.
Daktaro laipsnis ir parengtos recenzuotos mokslo publikacijos yra privalumai;
3.
Išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su
mokslinių įstaigų veiklos bei aukštojo mokslo reglamentavimu;
4.
Turėti mokslo planavimo ir vadybos patirties;
5.
Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (gimtoji arba C2 lygiu);
6.
Gerai mokėti (B2 lygiu) anglų kalbą, kitų užsienio kalbų mokėjimas yra privalumas;
7.
Mokėti dirbti (vertinti, taikyti, kurti) su pagrindinėmis kompiuterinėmis
programomis;
8.
Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis tiriamojo darbo metodus;
gebėti vadovauti darbuotojų grupei formuluojant uždavinius;
9.
Būti susipažinusiam su įstatyminėmis Nacionalinės bibliotekos funkcijomis.
Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu karjera@lnb.lt iki 2021 m. liepos 17 d.
Laiško pavadinimas – „Vyriausiasis tyrėjas“.
Kontaktinis asmuo pasiteirauti – Barbora Šadienė, tel. (8 5) 239 8577.
Konfidencialumą garantuojame. Į pokalbį atrinktus kandidatus informuosime asmeniškai.

