Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(reģ.nr.90001669496; www.vsaa gov.lv)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša
valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās
apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un
valsts fondēto pensiju shēmu.
aicina darbā
Informācijas tehnoloģiju departamenta sistēmu analītiķi
(1 vakance uz nenoteiktu laiku)
Piedāvājam:


mēnešalgu (bruto) no 940 EUR līdz 1287 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes
ilgumam);



atvērtu, draudzīgu un kompetentu darba vidi;



aizraujošu, atbildīgu un izaicinājumiem pilnu darbu, ar iespēju papildināt savas
zināšanas un gūt lielisku praktisko pieredzi darbā ar datu noliktavu;



atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;



darba vieta – Varakļānu iela 2, Rīgā (iespēja strādāt attālināti).

Galvenie pienākumi:







veikt programmatūras testa scenāriju sagatavošanu un nododamās funkcionalitātes
testēšanu;
veikt lietotāju reģistrēto problēmu analīzi;
veikt izmaiņu pieprasījumu sistēmanalīzi un programmatūras prasību specifikāciju
izstrādi saskaņā ar biznesa prasībām;
veikt izmaiņas programmatūras prasību specifikācijās un datu modelī atbilstoši
izmaiņu pieprasījumiem;
piedalīties informācijas sistēmu lietotāju rokasgrāmatas un citas dokumentācijas
izstrādē;
piedalīties labklājības nozares institūciju informācijas sistēmu datu kvalitātes
pārbaužu kritēriju izstrādē.

Prasības pretendentiem:








augstākā izglītība (vēlams informācijas tehnoloģijās);
vēlama darba pieredze sistēmu analīzē vai testēšanā;
prasme veidot pieprasījumus, izmantojot SQL programmēšanas valodu;
pieredze darbā ar liela apjoma informācijas sistēmām;
prasme labi strādāt ar datoru (labas Word, Excel, Outlook zināšanas);
valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1.pakāpei atbilstošas valodas prasmes;
labas angļu un krievu valodas zināšanas, lai varētu lasīt nepieciešamo tehnisko
dokumentāciju.

Gaidām jūsu dzīves aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 2022. gada 11.februārim.
Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv (ar norādi
„Konkursam uz ITD sistēmu analītiķa (LabIS) amatu”.
Tālr.uzziņām: 29505745
Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā
pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana
intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Informējam, ka uz konkursa 2. kārtu izvirzītajiem pretendentiem intervijas laikā būs jāuzrāda
iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs,
jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi
apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).
Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
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, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases
konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē
www.vsaa.gov.lv » Par VSAA » Par mums » Privātuma politika

