Izsludina konkursu uz rūpniecisko iekārtu operatora
amatu!
_______________________________________________
Ja Tu esi atbildīgs un gatavs strādāt fiziski smagu darbu - iespējams mēs meklējam tieši Tevi!

Galvenie pienākumi:
- Sekošana tehnoloģisko iekārtu darbībai;
- Ziņošana atbildīgajām personām par tehnoloģisko iekārtu kļūdainu darbību;
- Fermentācijas tuneļu kanālu tīrīšana, tuneļu uzkopšana;
- Tehnoloģisko ēku uzkopšana;
- Teritorijas un tehnoloģisko iekārtu uzkopšanas darbi (sniega tīrīšana, slaucīšana u. c.);
- Sijāšanas iekārtas tīrīšana;
- Vienkāršu remonta/uzraudzības darbu veikšana, piem. fermentācijas tuneļu vārtu
atvēršana/aizvēršana, piepūšamo blīvējumu vizuāla apskate, blīvējumu virsmu tīrīšana.
Prasības:
- Spēja veikt fizisku darbu;
- Precizitāte, augsta atbildības sajūta;
- Vēlme mācīties un apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju.
Piedāvājam:
Darbu Getliņi EKO profesionāļu komandā, kas zina visu un vairāk par atkritumu apsaimniekošanu,
zaļās enerģijas ražošanu, dārzeņu audzēšanu, kā arī:






Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
Profesionalitātei atbilstošu atalgojumu, amatalgu sākot no 1400 EUR pirms nodokļu
nomaksas;
Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
Draudzīgu darba vidi;
Sociālos un citus labumus.

CV un pieteikumu ar norādi “Rūpniecisko iekārtu operators” gaidīsim uz personals@getlini.lv vai pa
pastu līdz 2021. gada 26. septembrim. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz
interviju. Ja Tu nesaņem aicinājumu tikties 2 nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam
uzskatīt, ka esi saņēmis SIA Getliņi EKO atteikumu.
Paldies par atsaucību!

Piesakoties izsludinātajai vakancei un nosūtot savu CV, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā un
saziņai ar Jums. Ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati un darba intervijas
laikā sniegtā informācija tiks apstrādāti personāla atlases mērķim SIA Getliņi EKO leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tā attiecināma
uz personāla atlasi. Plašāk par personu datu apstrādi personāla atlases mērķim – www.getlini.lv “Personu datu apstrādes paziņojums
pretendentiem, atsauksmju sniedzējiem un citiem personāla atlasē iesaistītiem datu subjektiem”.
Pārzinis: SIA “Getliņi EKO”, reģ.nr.40003367816.
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