SIA JK Namu pārvalde, reģ. Nr.45403000484, aicina pievienoties mūsu komandai profesionālu un
atbildīgu kolēģi amatā
ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMO TERITORIJU PĀRZINIS
(amata kods pēc profesiju klasifikatora - 5153 02)
/uz nenoteiktu laiku/
Galvenie darba pienākumi:
•

organizēt, plānot komunālās saimniecības darbu, kas saistīts ar valdījumā esošo ēku un teritoriju
apsaimniekošanu;

•

kontrolēt saimniecisko darbu izpildi, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

•

dzīvojamā fonda apsaimniekošana, ikdienas apsekošana, tekošo un kapitālo remontu
plānošana, sanitāro normu ievērošana;

•

darbs ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem (līgumi, sarakste, parādu piedziņa);

•

organizēt sētnieku un apkopēju darbu.

Prasības pretendentam:
•

atbilstoša izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā (3. vai 4.profesionālais kvalifikācijas
līmenis), tiks uzskatīta par priekšrocību. Uzsāktas augstākās izglītības studijas nekustamā
īpašuma pārvaldības jomā un/ vai 3 gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā.;

•

teicamas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;

•

zināšanas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas normatīvajos aktos;

•

spēja pieņemt lēmumus, strādāt patstāvīgi, gan strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība,
analītiskās un organizatoriskās spējas;

•

datorprasmes (MS Office programmas);

•

B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs Jums piedāvāsim:
•

atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvaldīšanas uzņēmumā Jēkabpilī;

•

atalgojums no EUR 1000.00 līdz EUR 1250.00 (bruto) un sociālās garantijas;

•

iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi.

Pieteikuma dokumenti:
•

motivēts pieteikums (nepārsniedzot vienu A4 lapu);

•

dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas arī
nepieciešamās ziņas, lai izvērtētu pretendenta atbilstību norādītajām prasībām;

•

izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

•

valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.

Pagarināts pieteikšanās laiks - Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz info@jknp.lv līdz 2022.gada
31.maijam (ieskaitot) ar norādi "Piedāvājums ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārziņa amatam". Lūdzu
ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem. Ja pretendents
nesaņem atbildi līdz 2022.gada 3.jūnijam, tas nozīmē, ka 1.atlases kārta nav izturēta.

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.

