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SERTIKA, UAB, 

akredituota bandymų laboratorija ir vadybos sistemų sertifikavimo įstaiga, 

kviečia prisijungti prie komandos  

IT ūkio priežiūros ir saugos pareigūnas 

Šiuo metu UAB Sertika“ komandai ieškome IT ūkio priežiūros ir saugos pareigūno, kuriam 

būtų įdomu siekti IT saugos eksperto / auditoriaus karjeros. 

 

Ieškome atsakingo komandos nario, kuris pirmiausia 

norėtų: 
• tobulėti ir kartu rasti efektyviausius IT priežiūros ir saugos sprendimus Sertikai 

• tobulėti kaip IT saugos auditorius pas Sertika klientus; 

• IT saugos auditų pagalba auginti Sertiką ir Sertika klientus IT saugos klausimu. 

 

Darbo pobūdis 
 

IT ūkio priežiūros ir saugos pareigūnui: 

• Periodiniai IT ūkio priežiūros darbai; 

• Veiklos bei dokumentacijos tobulinimas; 

• Incidentų ir problemų sprendimas; 
• Darbuotojų konsultacija. 

IT saugos eksperto / auditoriaus:  

• pasiruošimas auditui 

• vizitai pas klientą audito dieną ir audito atlikimas,  
• rezultatų pristatymas ataskaitoje. 

 

Darbo laikas 
IT ūkio priežiūros ir saugos pareigūnui: 

10 darbo val. savaitė: suplanuotų darbų atlikimas ir kilusių incidentų valdymas ofise. 

 IT saugos eksperto / auditoriaus: +Suplanuoti vizitai pas klientus atlikti IT saugos auditą. 
 

Plačiau apie tai, kuo užsiima „Sertika“ UAB ir kur galėsi realizuoti save: 
https://www.sertika.lt/ 

https://www.facebook.com/www.sertika.lt/ 

https://www.linkedin.com/company/sertika/ 

 

Plačiau apie vadovą: 
https://www.sertika.lt/sertika-direktore-kusiene-ingrida/ 

https://kusiene.business.site/ 

 

Susijunkime:  
https://www.linkedin.com/in/ingrida-kusiene/ 

https://www.facebook.com/ingrida.kusiene/ 
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Mes tikimės, kad Tu: 
 

1. Mokaisi arba baigei aukštesniojo ar aukštojo išsilavinimo IT srityje mokslus. Esi IT 

priežiūros specialistas/ platformos inžinierius, IT projektų vadovas, IT saugumo 

pareigūnas, programuotojas ir pan.  

2. turi patirtį: 

a) IT ūkio priežiūroje –  1 m  arba žinai atsakymus ir žinai, ką darysi, kai kils klausimai: 

• Kaip patikrinti serverio disko vietą? 

• Kas yra virtualizacija, VMware, ESXi ir vSphere. 

• Kaip sukurti darbuotojo paskyrą Active Directory? 

• Ką daryti, jei yra „alert“ apie atsarginės kopijos nepavykusį darbą. 

• Kas yra Microsoft 365 ir Microsoft Azure? 

b)Jei sieki ir auditoriaus karjeros, reikia turėti ne mažiau kaip ketverių metų praktinės 

darbo patirties informacinių technologijų srityje, iš kurių mažiausiai dvejus metus dirbti 

su informacijos sauga susijusias funkcijas ir dirbti su techniniais dokumentais, suprasti 

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 standartų reikalavimus, mokėti rasti jų atitiktį įmonės 

veikloje ir dokumentacijoje. Šiuos reikalavimus galima išmokti SERITKOJE. 

3. Moki anglų kalbą; 

4. Turi gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius; 

5. Vairuoji – privalumas auditoriaus darbe; 

 

CV ir prisistatymo laukiame čia: sertika@sertika.lt;  

„Subject“ nurodyti: IT priežiūra, sauga, auditavimas  

Kontaktinis asmuo: Ingrida Kusienė 861689931 

 

Įmonė siūlo 
• Ne visa darbo savaitė: 10 darbo val. savaitė: suplanuoti darbai arba darbai, pagal kilusį poreikį 

• Atlyginimas bei priedai už pasiektus darbo rezultatus 

• Lankstus darbo grafikas ir galimybė dirbti nuotoliniu būdu  

• Mokymai, reikalingi IT saugos eksperto, auditoriaus , audito vadovo kvalifikacijai kelti. 

• Draudimas visą parą nuo nelaimingų atsitikimų  ir kt. 

• Įdomus darbas profesionaliame ir draugiškame kolektyve 

• Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybės 

• Patirtis įgyvendinant sudėtingus ir įdomius projektus 

• Atlyginimas bei priedai už pasiektus darbo rezultatus 

• Pozityvi atmosfera bei augimo aplinka 

 

Atlyginimas 

300 EUR į rankas už SERTIKA  IT saugą ir priežiūrą - 10 darbo val. savaitė 

Ir atskiras priedas už auditus, jei tokios karjeros bus siekiama  

 

mailto:sertika@sertika.lt
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UAB „SERTIKA“ PAGRINDINĖ VEIKLA - 

ATITIKTIES VERTINIMAS 

 
 

SU KLIENTU DIRBAME TRIMIS KRYPTIMIS: 
• Rūpinamės Jūsų produkto ar paslaugos įteisinimo, bandymų, sertifikavimo klausimais 

- t. y.  atitikties vertinimu. 

• Padedame tobulinti Jūsų įmonės procesus ir vadybą: audituojame ir sertifikuojame 

vadybos sistemas. 

• Organizuodami mokymus, nuolat atnaujiname Jūsų technines ir vadybines žinias 

reikalingas produktui, paslaugai ir įmonės vadybos procesams (vadybos sistemos 

sertifikavimui ar akreditavimui) tobulinti ir vystyti. 

ATLIEKAME:  
• Vadybos sistemų auditavimą ir sertifikavimą; 

• ES rinkai gaminamų prietaisų, gaminių, priemonių prototipų saugos bandymus, 

testavimą; 

• Gaminių, produktų, įrangos įteisinimą, sertifikavimą (ES teisinių reikalavimų 

produktui analizę. Produkto techninio įvertinimo paslaugas: techninės dokumentacijos 

atitikties vertinimą ir trūkumų analizę ir kt.) 

• Mokymus produkto įteisinimo ir vadybos sistemos sertifikavimo (produkto techninės 

bylos, vadybos sistemų sertifikavimo, laboratorijos, kontrolės ar sertifikavimo įstaigos 

vadybos sistemos akreditavimo) klausimais. 

Sertika misija - Įgalinti klientą kokybiškai, stabiliai ir užtikrintai teikti savo 

gaminius ir paslaugas Europos Sąjungos rinkai. 

 

Daugiau informacijos https://www.sertika.lt/ 

 

Susijunkime 
https://www.facebook.com/www.sertika.lt/ 

https://www.linkedin.com/company/sertika/ 
 

CV ir prisistatymo laukiame čia: sertika@sertika.lt;  

„Subject“ nurodyti: IT priežiūra, sauga, auditavimas  

Kontaktinis asmuo: Ingrida Kusienė 861689931 
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