VSIA „Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (reģistrācijas Nr. 50103237791,
www.lvgmc.lv) aicina pievienoties savam kolektīvam

Datu kontroles un metodiku nodaļas vadītāju
Monitoringa daļā
Galvenie pienākumi:
 Plānot, organizēt un kontrolēt struktūrvienības darbu, atbildēt par struktūrvienībai
uzdoto darbu izpildi
 Nodrošināt struktūrvienības budžeta izstrādāšanu un izpildes kontroli, materiālo
resursu pieprasīšanu un piešķiršanas/izmantošanas kontroli
 Nodrošināt kvalitatīvu, nepārtrauktu un ilgtermiņā standartizētu vides un laika apstākļu
novērojumu* veikšanu Latvijā, datu uzkrāšanu un glabāšanu atbilstoši nacionālo un
starptautisko normatīvo dokumentu prasībām un datu publiskošanas rīku uzraudzību
 Nodrošināt novērojumu tīklā uzstādītās hidrometeoroloģiskās un vides kvalitātes
kontroles mēriekārtu un citas tehnikas kvalitatīvu darbību
 Nodrošināt vienotu un salīdzināmu mērījumu metodiku izmantošanu novērojumu
veikšanā
 Uzturēt un pilnveidot novērojumu datu kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes
kontroles sistēmu atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām
Prasības:
 Augstākā izglītība vides vai dabas zinātnēs
 Vismaz divu gadu pieredze vadošā amatā (struktūrvienības un procesu vadītāja
pieredze), priekšrocība tiks dota pretendentam ar zināšanām vides monitoringa
organizēšanā
 Teicamas latviešu (C līmeņa 2.pakāpe) un angļu valodu zināšanas amata pienākumiem
nepieciešamā līmenī
 Labas MS Office lietojumprogrammu zināšanas
 Prasme noformēt lietišķās sarakstes dokumentāciju
 Precizitāte, efektīvas plānošanas prasmes un analītiskā domāšana
 Atbildības sajūta un prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt darbu
 Spēja pieņemt lēmumus un patstāvīgi apgūt jaunas prasmes
 Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, spējas strādāt komandā
 Derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts
Piedāvājam:
 Interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu perspektīvā un stabilā uzņēmumā
 Stabilu atalgojumu (bruto no EUR 1200.00 līdz 1500.00 mēnesī, atbilstoši
profesionālajai pieredzei) un sociālās garantijas
 Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 Labiekārtotu darba vidi (darba vieta Maskavas ielā 165, Rīgā)
 Profesionālās pilnveidošanās iespējas un personīgo izaugsmi
* meteoroloģijas, hidroloģijas, virszemes ūdeņu kvalitātes, atmosfēras gaisa kvalitātes
un tās ietekmes uz ekosistēmām un pazemes ūdeņu līmeņa un kvalitātes novērojumi

Informācija pretendentiem:
 CV
un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 11.02.2022. uz e-pastu
personals@lvgmc.lv ar norādi " Datu kontroles un metodiku nodaļas vadītājs".
 Pateicamies par atsaucību katram interesentam, bet informējam, ka sazināsimies (līdz
14.02.2022.) ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.
 Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma
dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi,
datu pārzinis ir VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, adrese:
Maskavas iela 165, Rīga. Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt savu personas datu
izmantošanai personāla atlasē.

* meteoroloģijas, hidroloģijas, virszemes ūdeņu kvalitātes, atmosfēras gaisa kvalitātes
un tās ietekmes uz ekosistēmām un pazemes ūdeņu līmeņa un kvalitātes novērojumi

