SIA “Daugavpils ūdens”
izsludina konkursu uz
ekoloģijas tehniķa amatu
Pieteikšanās līdz: 2017.gada 20.oktobrim
Darba vieta: Daugavpils
Ekoloģijas tehniķa amatam izvirzāmās prasības:
1. Augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība.
2. Vēlama darba pieredze vides aizsardzības/ekoloģijas jomā.
3. Valsts valodas zināšanu apjoms nav mazāks par vidējā līmeņa 2.pakāpi (B2).
4. Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību pārzināšana atbilstoši darba specifikai, zināšanas dokumentu
pārvaldībā un izstrādē.
5. Jāspēj patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā, ātri reaģēt un pieņemt lēmumus krīzes
situācijās, jāpiemīt komunikabilitātei, atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai.
6. Jāprot lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, rīkoties ar automātiskajām savākšanas
un kontroles ierīcēm, ar datortehnikas sistēmām, orientēties vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā.
7. Jāzina problēmjautājumu teorētiskie un praktiskie aspekti, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to
racionāla organizācija, notekūdeņu attīrīšanas principi un tehnoloģijas, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības
veidu izmaksu veidošanās principi, darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.
8. Jāprot atbildīgi komunicēt darba jautājumos ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, citām pilsētas iestādēm,
fiziskām un juridiskām personām vides sakopšanas un vides aizsardzības jautājumi risināšanai.
Ekoloģijas tehniķa galvenie amata pienākumi:
1. Darbs ar uzņēmumiem, kuri pieslēgti pilsētas kanalizācijas sistēmai: notekūdeņu kvalitātes pastāvīga kontrole,
uzskaites dokumentācijas apkopošana, tieša dalība līgumu izstrādāšanā un noslēgšanā ar uzņēmumiem par
notekūdeņu pieņemšanu.
2. Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pienākošo un attīrīto notekūdeņu kvalitātes analīze pēc laboratorijas datiem.
Pieprasījumu sastādīšana laboratorijai par procesu optimizēšanai nepieciešamo analīžu veikšanu ar atlases
vietas norādījumu un analīžu veikšanas biežumu.
3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ietekmes uz Šūņupi un Daugavu analīze, atūdeņoto dūņu kvalitātes rādītāju
kontrole.
4. Kontrole par izplūdi (izmešiem) atmosfērā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
5. Iepakojumu, sadzīves un bīstamo atkritumu utilizācijas uzskaite.
6. Atskaišu sagatavošana SIA “Daugavpils ūdens” valdei, Daugavpils reģionālai vides pārvaldei un citām iestādēm
pēc nepieciešamības. Sarakste ar uzņēmumiem par pilsētas kanalizācijā novadīto notekūdeņu kvalitātes
rezultātiem (paziņojumi, akti, vēstules utt.).
7. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskā procesa un lieko notekūdeņu dūņu pārstrādes procesa optimizācijas
pasākumu veikšana, notekūdeņu sastāva raksturojums pirms un pēc attīrīšanas procesa, pienākošo notekūdeņu
daudzuma uzskaite, dūņu apjoma, masas, indeksa, hidrobioloģiskā sastāva un sauso vielu saturu atūdeņoto
dūņu sastāva kontrole.
8. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu negatīvas iedarbības uz apkārtējo vidi novēršanas pasākumu veikšana.
Praktisku darbu izpilde notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošanai.

Iesniedzamie dokumenti
Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 20.oktobrim (ieskaitot) personīgi vai sūtot pa pastu
SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401 ar norādi: “Konkursam uz SIA “Daugavpils ūdens”
ekoloģijas tehniķa amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus
dokumentus:
1. motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību),
norādot kandidāta kontaktinformāciju (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
2. Curriculum Vitae (CV), tai skaitā, norādot informāciju par: profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu
un galvenos darba pienākumus;
3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
4. profesionālo kvalifikāciju, valodu un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
5. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2) kopiju vai
dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju.
6. kandidāts, ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;
7. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

