Valsts valodas centrs (reģ. Nr. 90000463460), kas ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts
pārvaldes iestāde ar mērķi aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, sekmēt
valodas kultūrvides sakārtošanu un veicināt latviešu valodas funkcionēšanu,

aicina savai komandai pievienoties
SPECIĀLISTU/-I
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JAUTĀJUMOS
(darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Tavs pienesums:
•

•
•

•

•

nodrošināt centra
tehnisko sistēmu (datoru,
datortīkla, komunikāciju
un citu tehnisko ierīču)
uzraudzību un
funkcionalitāti;
izveidot, vadīt un uzturēt
centra iekšējās un ārējās
informācijas sistēmas;
sagatavot priekšlikumus
datortīkla vai
programmnodrošinājumu
uzlabojumiem un
attīstībai;
izglītot centra
nodarbinātos par darbu
ar datortehniku un
izmantojamām IT
sistēmām;
apzināt biroja tehnikas un
datortehnikas resursu
iepirkumu
nepieciešamību,
sagatavot iepirkumu
pieprasījumus.

Tavi ieguvumi:
•
•
•

•
•
•

atsaucīgi, draudzīgi un
profesionāli kolēģi;
mūsdienīgi darba
apstākļi Rīgas klusajā
centrā;
iespēja veikt atbildīgu un
interesantu darbu, kā arī
pilnveidot profesionālās
kompetences;
apmaksāts
papildatvaļinājums;
elastīgs darba laiks;
veselības apdrošināšana
(pēc pārbaudes laika).

No Tevis sagaidām:
•

•
•

•

•
•
•

iegūtu augstāko izglītību
informācijas tehnoloģiju
jomā (vari būt pēdējo
kursu students/-e);
IKT pārzināšanu, t.sk.
prasmi datortīklu
administrēšanā;
ļoti labas datora
lietošanas prasmes
(MS Office
standartprogrammas);
prasmi strādāt ar
datubāzēm, analizēt,
klasificēt un apkopot
informāciju;
pieredzi līdzīgu darba
pienākumu veikšanā
(vēlams);
teicamas latviešu un
labas angļu valodas
zināšanas;
ļoti labas komunikācijas
un sadarbības prasmes.

Piesakies, ja redzi sevi kā daļu no Valsts valodas centra komandas!
Gaidām Tavu pieteikumu un CV uz e-pastu personals@vvc.gov.lv ar norādi “Pieteikums IT
speciālista/-es amatam”. Tālrunis informācijai: 67334638.
Mēnešalga (atkarīga no profesionālās pieredzes ilguma):
1. kategorijai 940 euro; 2. kategorijai 1115 euro; 3. kategorijai līdz 1287 euro (pirms nodokļu
nomaksas).

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, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts valodas centrs
informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases norisi;
2) iepriekšminēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts valodas centrs, kontaktinformācija: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010;
3) visa informācija, kas iegūta šīs atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu, lai nodrošinātu Valsts valodas centra
tiesiskās intereses. Ja Valsts valodas centrs saņems sūdzības par konkrēto atlases procesu, visa atlases procesā apstrādātā informācija tiks
saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
VDAR 13. pantā minēto papildinformāciju Jūs varat iegūt Valsts valodas centra mājaslapas sadaļā “Privātuma politika”.

