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Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina pieteikties uz vakanto Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Inženiertehniskā sektora ugunsdrošības speciālista darbinieka amatu uz nenoteiktu laiku
Prasības kandidātiem:
augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, ugunsdrošības vai civilās aizsardzības jomā;
ja iegūta izglītība inženiertehniskajā jomā, nepieciešama apliecība “Ugunsdrošības speciālists” (160 stundu programma);
pēdējo 5 gadu laikā vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze ugunsdrošības prasību nodrošināšanas jomā;
ugunsdrošības ierīču un iekārtu, kā arī tehniskās dokumentācijas pārzināšana;
prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē
esošajiem jautājumiem;
izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari;
labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), labas datora lietošanas prasmes M
( S Office produkti, Internet

Explorer);
darba pienākumu izpildei nepieciešama “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Amata pamatpienākumi:
plānot aģentūras pasākumus ugunsdrošības jomā, organizēt un uzraudzīt ugunsdrošības prasību un normu ievērošanu;
organizēt un nodrošināt aģentūras iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādi, izstrādāt un apstiprināt rīcības plānus
ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju gadījumos;
organizēt un nodrošināt aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu evakuācijas plānu esamību objektos, organizēt
nepieciešamās izmaiņas;
veikt ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu darbspējas pārbaudi un nodrošināt nepārtrauktu darbību, organizēt to apkopi;
sagatavot tehniskās specifikācijas pakalpojumu sniedzējiem ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu uzturēšanai un ierīkošanai,
kontrolēt pakalpojumu sniedzēju darbu, nodrošinot minēto iekārtu ekspluatāciju, remontu un profilaktiskās apkopes;
avārijas situācijās organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus, sadarboties ar iesaistītajām pusēm, sagatavot un sniegt
informāciju pēc pieprasījuma;
analizēt un argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un lietderību, analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu
atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Piedāvājam:
mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai pārbaudes laikā 1050,- euro , pēc pārbaudes laika līdz
1287,- euro un sociālās garantijas;
darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021.gada 4.martam ar norādi uz
vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu
personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829670 vai 28615533 (darba dienās no 08:00 līdz 16:30). Pretendentiem, kuri
izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sazināsies tikai ar atlases otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2,
Rīga, LV-1026, tālr. 67829061, personals@agentura.iem.gov.lv.
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