RĪGAS SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRS
"GAIĻEZERS"

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) meklē
Saimniecības nodaļā Vecāko speciālistu (profesijas kods: 7119 03)
uz nenoteiktu laiku
Amata mērķis:
Nodrošināt un uzturēt Centra infrastruktūras, iekārtu un inventāra darbību.
Prasības:
• Pamata vai vidējās pakāpes prof. izglītība, arodizglītība;
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• Valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (A2
līmenis);
• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
Galvenie amata pienākumi:
● Veikt sīkus remonta darbus Centra ēkā un tai pieguļošajā teritorijā, kas saistīti ar
infrastruktūras uzturēšanu, apkalpošanu un remontu;
●Periodiski, savas kompetences ietvaros veikt Centra telpu apsekošanu, ar nolūku
pārbaudīt, vai nav bojājumi ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās, apkures sistēmā,
elektroapgādē, elektroietaisēs un citos ēkas infrastruktūras mezglos, kā arī sekot
inventāra (mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma) tehniskajam stāvoklim;
● Piedalīties visu veidu remontdarbu laikā kā arī īslaicīga saimnieciska rakstura darbu
(preču iekraušana/izkraušana, mēbeļu pārvietošana, teritorijas uzkopšana) izpildē
Centra telpās un teritorijā;
● Apgūt, pielietot un uzturēt kārtībā darbu veikšanai uzticēto inventāru un aprīkojumu;
● Operatīvi novērst avārijas, veicot atslēgumus;
●Patstāvīgi, savas kompetences ietvaros, veikt sīkos remontdarbus - santehnikas
nomaiņa, lampu, slēdžu, rozešu nomaiņa, sīkie mēbeļu remonti, klientu palīglīdzekļu
remonts, durvju un logu regulēšana, slēdzeņu nomaiņa un remonts.
Mēs piedāvājam:
●
●
●
●

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
Mūsdienīgu darba vidi un labus darba apstākļus;
Veselības apdrošināšanas polisi;
Darba algu – 790.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas par slodzi)

Pieteikumu iesniegt:
Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Rīgā, Hipokrāta ielā 6, LV-1079; epasts: rsacgailezers@riga.lv.
Kontakttālruņi: 67 012 223, 67 012 239

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

