
 

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

aicina pievienoties savam kolektīvam 

 

IEKŠĒJO AUDITORU  
(profesionāli iekšējā audita un kvalitātes vadības jautājumos) 

Procesu pārvaldības daļā 
 

Galvenie pienākumi: 

 Plānot, organizēt  un veikt Integrētās vadības sistēmas iekšējos auditus atbilstoši starptautisko standartu 

( ISO 9001, u.c.), iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām  

 Patstāvīgi plānot iekšējos auditus un sastādīt iekšējo auditu gada plānu, audita  ziņojumus un pārskatus  

 Pastāvīgi analizēt un sagatavot priekšlikumus kvalitātes vadītājam uzņēmuma procesu pilnveidošanai 

 Regulāri konsultēt darbiniekus iekšējā audita jautājumos  

 Nodrošināt korektīvo un preventīvo darbību ieviešanas uzraudzību 

 Plānot ārējos auditus un piedalīties to norisē 

 Piedalīties risku novērtēšanā 

 Piedalīties procesu un iekšējo normatīvo aktu izstrādes projektos 

Prasības: 

 Augstākā izglītība vēlama inženierzinātnēs, IT vai ekonomikā ,var būt pēdējā kursa students, kas 
papildināta ar profesionālajām apmācībām iekšējā auditā 

 Darba pieredze iekšējo auditu veikšanā ne mazāk kā 2 gadi (pieredze uz riskiem balstīta audita 
veikšanā tiks uzskatīta par priekšrocību) 

 Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes un spēja strādāt komandā  

 Zināšanas par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un to apliecinājums tiks uzskatīts par 
priekšrocību 

 Teicamas (C līmeņa 1.pakāpes) latviešu valodas un ļoti labas angļu valodas zināšanas  

 Analītiskā domāšana, iniciatīva, precizitāte un augsta atbildības sajūta 

 Labas datorprasmes ( MS Office: Word, Excel, PowerPoint programmām) 

 Spēja patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un organizēt / plānot darba laiku 

Piedāvājam: 

 Interesantu un dinamisku darbu profesionālu kolēģu komandā 

 Profesionālās pilnveidošanās iespējas un personīgo izaugsmi 

 Stabilu atalgojumu (bruto no EUR 1200.00 līdz EUR 1300.00 mēnesī) un sociālās garantijas 

 Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika 

 Labiekārtotu darba vidi ( darba vieta Maskavas ielā 165, Rīgā) 
 

Informācija pretendentiem: 
 CV un motivētu pieteikuma vēstuli (neiekļaujot sensitīvos datus, piem. tautību, vecumu, u.c.) sūtīt līdz 
22.10.2021. uz e-pastu personals@lvgmc.lv ar norādi "Iekšējais auditors”. 

 Pateicamies par atsaucību katram interesentam, bet informējam, ka sazināsimies ar uz otro atlases 
kārtu izvirzītajiem pretendentiem līdz 26.10.2021.  

 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. 

http://www.lvgmc.lv/
mailto:personals@lvgmc.lv

