SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432
izsludina kandidātu atlasi uz
specializētā/automobiļa vadītāja amatu

Specializētā/automobiļa vadītājam izvirzāmās prasības:
1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.
2. BE, CE kategorijas autovadītāja apliecība.
3. Valsts valodas zināšanu līmenis ne mazāks par vidējā līmeņa 2.pakāpi (B2).
4. Jāzina: darbā izmantojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un
apkopes noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu
organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un
standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas,
profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.
5. Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot
informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.
6. Jāatbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes
norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem
un priekšmetiem, iekārtām un mašīnām, to racionālu izmatošanu, par citu savā darbībā skarto
personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu.
7. Jāspēj organizēt darbu, pieņemt lēmumus, jāpiemīt atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai,
nosvērtībai.
8. Vēlama darba pieredze uz atbilstošas tehnikas minētajā jomā.
9. Traktortehnikas vadītāja apliecības esamība tiks uzskatīta par priekšrocību.
Specializētā/automobiļa vadītāja darba pienākumi:
1. Vadīt, remontēt un apkalpot uzticēto transportu.
2. Izpildīt darba pienākumus saskaņā ar uzņēmuma izstrādātiem dokumentiem, kas regulē darba
tiesiskās attiecības starp darbinieku un darba devēju.
3. Uzturēt tehniski drošā stāvoklī darba procesā pielietojamos instrumentus un ierīces.
4. Veikt ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu skalošanu un tīrīšanu.
5. Izpildīt tiešā vadītāja, kā arī citu atbildīgo personu uzdevumus, kuru rīcībā darbinieks ir
norīkots SIA “Daugavpils ūdens” darbības zonā.
Amata atlīdzība:
Stundas tarifa likme 4,19 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:
Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 2.maijam ieskaitot,
personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401,
ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils ūdens” specializēta/automobiļa vadītāja
amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus
dokumentus:
1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības
atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu
un galvenos darba pienākumus;
2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību vidējā līmeņa
2.pakāpei (B2) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Tālrunis uzziņām: 65407510

