TEHNISKĀS NODAĻAS VADĪTĀJU
IZMANTO SAVU IESPĒJU UN KĻŪSTI PAR DAĻU NO MŪSU
KOMANDAS!

TEV UZTICĒSIM:
AICINA DARBĀ
PIETEIKŠANĀS

CV un īsu motivācijas
vēstuli gaidīsim sadaļā
“Pieteikties”
Tālrunis uzziņām:
67358160.

- Organizēt uzņēmuma objektu, to inženierkomunikāciju
remonta, atjaunošanas un pārbūves darbu plānošanu,
tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, remontdarbu
norises, izpildīto darbu apjoma uzraudzīšanu;
- Nodrošināt uzņēmuma īpašumā, valdījumā vai lietošanā
esošo nekustamo īpašumu racionālu un efektīvu
izmantošanu.
- Nodrošināt inženierkomunikāciju uzturēšanu un
komunālo pakalpojumu sniegšanas koordināciju
uzņēmuma teritorijā;
- Organizēt projektu dokumentācijas, kas saistīta ar
būvniecību, saskaņošanu un attiecīgu jautājumu
risināšanu valsts un pašvaldību institūcijās;
- Organizēt iepirkumu tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu ievērojot Publisko iepirkumu likumu un
Sabiedrībā noteikto kārtību;
- Plānot nākamā perioda budžetu struktūrvienības
darbības nodrošināšanai un uzraudzīt tā izpildi;
- Veikt Tehniskās nodaļas darbinieku darbu plānošanu
un kontrolēt darbu izpildi.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR:
KONTAKTI
@RigasCentraltirgus

@rigacentralmarket

personals@rct.lv

INFORMĀCIJA
Pateicamies par atsaucību un lūdzam
ievērot, ka sazināsimies ar tiem
pretendentiem, kuri tiks virzīti
personāla atlases otrajai kārtai!
Jūsu datus saglabāsim uzņēmuma
datu bāzē 6 mēnešus. Lūdzu,
informējiet mūs, ja nevēlaties, lai
jūsu dati tiek saglabāti pēc noteiktā
atlases konkursa.

- Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams
būvniecības, inženiertehniskā, nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas jomā vai tml.) ar piekto profesionālās
kvalifikācijas līmeni;
- Profesionālā pieredze – vismaz 3 gadi līdzīga rakstura
amatā;
- Vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā un komandas
vadīšanā;
- Vēlama pieredze būvniecības projektu vadībā;
- Vēlama pieredze iepirkumu konkursu organizācijā,
iepirkumu dokumentu sagatavošanā;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel).
- Valsts valodas zināšanas saskaņā ar "Valsts valodas
likumu";
- Uz rezultātu un risinājumiem orientēta personība ar
spēju strādāt dinamiskos apstākļos.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
- Aizraujošu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
- Konkurētspējīgu atalgojumu: alga mēnesī (bruto) 2700 –
3600 EUR;
- Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
- Iespēju izrādīt iniciatīvu un dot ieguldījumu uzņēmuma
attīstībā;
- Darba vietas adrese - Rīga, Nēģu iela 7.

