RĪGAS SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRS
"GAIĻEZERS"

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) izsludina
Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita (profesijas kods: 2264 02)
amata (0,5 slodze) uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu
Amata mērķis:
Veikt Centra klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu,
palīdzēt klientam atgūt zaudētās funkcijas, mazināt to trūkumu vai tās kompensēt.
Prasības:
 2.līmeņa profesionālā augstākā kvalifikācija
 Vēlams fizioterapeita sertifikāts
 praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (C1
līmenis);
 labas komunikācijas prasmes.
Galvenie amata pienākumi:
● Veikt pacienta anamnēzes ievākšanu un sistemātisku datu apkopošanu par pacienta
veselības stāvokli, to iespaidojošajiem faktoriem un attieksmi pret veselību;
●Veikt pacienta elpošanas, sirds-asinsvadu sistēmu, statiskās pozas un funkcionālo
aktivitāšu, locītavu osteokinemātiskās un artrokinemātisko kustību, muskuļu un
līdzsvara novērtēšanu;
●Plānot klienta nepieciešamo procedūru veidu, noteikt īstermiņa un ilgtermiņa
mērķus, sastādīt programmu to īstenošanai;
● Konsultēt pacientus par viņa funkcionālajām spējām un to uzlabošanas iespējām;
● Noteikt fizioterapijas efektivitāti pacienta aprūpē;
●Sniegt ieteikumus pacientam sevis aprūpēšanā, aizvietojošo funkciju izstrādāšanā
bojājumu un nespējas radušos zudušo funkciju vietā.
Mēs piedāvājam:
●
●
●
●

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
Mūsdienīgu darba vidi un labus darba apstākļus;
Veselības apdrošināšanas polisi;
Darba algu – 525 EUR (pirms nodokļu nomaksas par 0,5 slodzi)

Pretendentiem līdz 27.05.2022. plkst.16:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā
“Gaiļezers”: Rīgā, Hipokrāta ielā 6, LV-1079; e-pasts: inita.fridensteinabridina@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata pretendentu
konkursam” (uz nenoteiktu laiku ar 0,5 slodzi) konkursam”:
● Motivētu pieteikumu;

● Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
● Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67012240 un
ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67012230.
Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks
aicināti uz intervijām.
Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Centrs informē, ka :
1) Pārzinis darbinieka personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (apstrādātājs
ir Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”), adrese: Hipokrāta iela 6, Rīga, LV1079, tālruņa numurs 67012236, elektroniskā pasta adrese: rsacgailezers@riga.lv;
2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi.

Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par
pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/pardepartamentu/par-mums/vakances.html

