Izsludina konkursu uz vides speciālista amatu!
_______________________________________________
Ja Tev ir augstākā izglītība dabas zinībās, vismaz 3 gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā, esi
atbildīgs, spēj pieņemt lēmumus un argumentēti aizstāvi savu viedokli – iespējams mēs
meklējam tieši Tevi!
Galvenie pienākumi:
− Veikt ar vides aizsardzību saistīto projektu koordinēšanu;
− Veikt Sabiedrības laboratorijas darbības konsultācijas un kontroli: analīžu metodisku
piemeklēšanu un izstrādi, iekšējās kvalitātes kontroles pasākumu izstrādi, sniegt atbalstu
aparatūras iegādes kalibrēšanas, apkopes un remonta jautājumos;
− Sniegt atbalstu siltumnīcas daļas vadītājam ar agroķīmiju saistītos jautājumos;
− Sekot līdzi projektu konkursiem, izvērtēt to atbilstību uzņēmuma vajadzībām, savas
kompetences ietvaros;
− Veikt dokumentu izstrādi un koordinēt nosacījumu izpildi, kas saistīti ar attīrīšanas iekārtu
ekspluatāciju, t.sk., organizēt regulāru vides monitoringa veikšanu un iegūto datu analīzi;
− Pēc Sabiedrības vadības vai daļas vadītāja pieprasījuma, sagatavot nepieciešamos projektu
pārskatus un citus dokumentus.
Prasības:
− Augstākā izglītība vides, vides inženierzinātnēs vai dabas zinātnēs;
− Laboratorijas vadītāja sertifikāts, kurš atbilsts ISO prasībām;
− Angļu valodas un latviešu valodas zināšanas (ļoti labā līmenī);
− Labas datorlietotāja prasmes;
− B kategorijas auto vadītāja apliecība.
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 2’000 EUR/mēnesī pirms
nodokļu nomaksas;
Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
Draudzīgu darba vidi;
Sociālos un citus labumus.
Jūsu CV un pieteikumu ar norādi “Vides speciālists” gaidīsim uz personals@getlini.lv vai pa pastu
līdz 2021. gada 5. augustam. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz klātienes
interviju.
Ja Jūs nesaņemat aicinājumu tikties 2 nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka
esat saņēmuši 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. Pēc konkursa noslēgšanas Jūsu personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti. Jums ir iespēja atsaukt piekrišanu
savu iesniegto datu apstrādei.
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