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

SISTĒMU ANALĪTIĶI
Informācijas tehnoloģiju daļā
Galvenie pienākumi:






Noteikt un analizēt biznesa procesus, procedūras, darba pieredzi un normatīvo regulējumu;
Izstrādāt informācijas sistēmu programmatūras prasību specifikācijas, balstoties uz veikto
lietotāja prasību analīzi;
Identificēt un novērst nepilnības un ieteikt optimālu risinājumu informācijas sistēmās realizēto
procesu norisē, nodrošināt funkcionālu un pārskatāmu sistēmu un datu kopas;
Atbildēt par funkcionālo risinājumu, radot, pieņemot un īstenojot sistēmas testēšanas plānus;
Attīstīt funkcionālo specifikāciju, ko var izmantot sistēmas attīstītāji, tai skaitā projektētājs.

Prasības:









Augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, ekonomikā vai dabaszinātnēs (fizika,
matemātika, statistika);
Pieredze līdzīgā darbā vismaz 3 (trīs) gadi, kas saistīta ar informācijas sistēmu un tajās realizēto
biznesa procesu un datu analīzi;
Informācijas sistēmu uzbūves pārzināšana, kas ietver operētājsistēmas, lietojumprogrammas,
aparatūras, datu bāzu darbības principus, kā arī mijiedarbību ar sistēmu lietotājiem, to
vajadzībām un procesiem;
Latviešu valodas zināšanas atbilstoši esošās likumdošanas prasībām (C līmeņa 2.pakāpe);
Labas angļu valodas zināšanas atbilstoši profesionālajai darba jomai;
Labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.

Piedāvājam:
 Stabilu atalgojumu (bruto līdz 2400.00 mēnesī, atbilstoši profesionālajai pieredzei) un sociālās
garantijas;
 Elastīgu darba laiku, t.sk. nepilnas slodzes darba laiku ( vienojoties), iespēju strādāt attālināti;
 Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 Labiekārtotu darba vidi (darba vieta Maskavas ielā 165, Rīgā);
 Profesionālās pilnveidošanās iespējas un personīgo izaugsmi.
Informācija pretendentiem:

CV un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 19.10.2022. uz e-pastu personals@lvgmc.lv ar
norādi " Sistēmu analītiķis ".

Pateicamies par atsaucību katram interesentam, bet informējam, ka sazināsimies ar uz otro
atlases kārtu izvirzītajiem pretendentiem līdz 25.10.2022.

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.

