VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(reģ.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)
izsludina konkursu uz
Nodokļu un muitas policijas pārvaldes
Slepenības režīma nodrošināšanas un
informācijas tehnoloģiju atbalsta daļas
sistēmanalītiķa/-es darbinieka amatu
(vakance uz nenoteiktu laiku)
Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) kompetencē ir Valsts
ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas
īstenošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā valsts ieņēmumu un
muitas lietu jomā.
Ja Tev ir:
˗ pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība;
˗ izpratne par informācijas sistēmu dokumentācijas un programmatūras
izstrādi, testēšanu un ieviešanu;
˗ prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
˗ labas prasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel;
˗ atbilstība likuma „Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta otrās daļas
prasībām;
˗ nevainojama reputācija.
Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā
un:
˗ veikt IS izstrādes vadību, analizēt Pārvaldes IS un darba plūsmas ar mērķi
optimizēt IS darbību un atbilstību Pārvaldes un personāla vajadzībām un
normatīvajam regulējumam, piedalīties IS projektu specifikāciju izstrādē;
˗ veikt IS pārvaldību;
˗ definēt IS prasības, testēt izmaiņas un līdzdarboties to ieviešanā.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
˗ stabilu atalgojumu, mēnešalga no 815 līdz 1235 EUR (bruto);
˗ personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
˗ iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās;
˗ sociālās garantijas;
˗ veselības apdrošināšanas polisi;
˗ elastīgo darba laiku;
˗ papildatvaļinājuma dienas.
Priekšrocības pretendentiem ar:

˗ pirmā līmeņa profesionālo augstāko (koledžas) izglītību komerczinībās,
administrēšanā (finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un
nodokļi) vai tiesībās;
˗ pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ne mazāk kā
viens gads.
Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga
Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)) un augstāko
izglītību apliecinošas dokumentu kopijas līdz š.g. 5. novembrim lūdzam nosūtīt Valsts
ieņēmumu
dienestam,
Talejas
ielā
1,
Rīgā,
LV-1978,
vai
uz
e-pasta
adresi
VID.konkursi@vid.gov.lv
ar
norādi
„Konkurss uz NMPP_SRNITAD_S_Vārds_Uzvārds”.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu
par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai
kārtai.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam darbinieka amatam, pretendents apliecina,
ka atbilst likuma „Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta otrās daļas prasībām un
stājoties amatā uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas
datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr.67122630.
Papildu informāciju par personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa vietnē
Privātuma politika.
Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122630 vai
uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi
“Jautājums par konkursu”.

