
 SIA JK Namu pārvalde, 
izsludina pieteikšanos uz vakanto amatu 

SAGĀDNIEKS 
/uz nenoteiktu laiku/ 

 

Prasības pretendentam un galvenie amata pienākumi: 
• vidējā profesionālā izglītība vai nekustamo īpašumu pārvaldības jomā; 
• par priekšrocību tiek uzskatīta vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze 

līdzvērtīgā amatā, kā arī ar pamatlīmeņa apmācību 160 stundas darba aizsardzībā; 
• īstenot un kontrolēt konkrētās preču grupas iepirkumu plānu, veikt preču pasūtījumus, 

sniegt ieteikumus preču realizēšanai uzņēmuma maksimāli efektīvas darbības 
nodrošināšanai, organizēt preču glabāšanu noliktavā, organizēt un kontrolēt 
uzņēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti kā arī dokumentācijas apriti; 

• atbildēt par savas darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un 
radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem; 

• datorprasmes (MS Office programmas, Excel zināšanas); 
• B kategorijas auto vadīšanas tiesības. 

 
Mēs piedāvājam: 

• atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvadīšanas uzņēmumā 
Jēkabpilī; 

• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 
 

Iesniedzamie dokumenti: 
• motivēts pieteikums; 
• pretendenta dzīves apraksts (CV); 
• izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas; 
• valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopija C 1 līmenī, ja izglītība nav iegūta 

valsts valodā. 
 

Dokumenti iesūtāmi/iesniedzami SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, 
Jēkabpilī, LV-5201, līdz 2018.gada 27.augustam (ieskaitot) pie sekretāres, vai nosūtot ar 
drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta adresi: 
info@jknp.lv Lūdzu ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai 
izvirzītajiem pretendentiem. Ja atbilde netiek sniegta līdz 2018.gada 6.septembrim, tas 
nozīmē, ka pretendents nav izvirzīts atlases 2. kārtai. 

 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 
ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA JK 
Namu pārvalde informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas 
datu apstrādes pārzinis ir SIA JK Namu pārvalde, kontaktinformācija: Andreja 
Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201. 
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