Lauku atbalsta dienests
(Reģ.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)

EIROPAS SAVIENĪBAS TIEŠO MAKSĀJUMU DEPARTAMENTA
INTEGRĒTĀS ADMINISTRĒŠANAS UN KONTROLES SISTĒMAS
ATTĪSTĪBAS DAĻAS
komanda aicina pievienoties
VECĀKO REFERENTU/-I
ierēdņa amatam uz nenoteiktu laiku
Ja Tu spēj būt atbildīgs, precīzs, atsaucīgs un komunikabls,
ja Tevi aizrauj darbs ar IT sistēmām – veikt tās funkcionalitātes pārbaudes,
ja vēlies sniegt savas zināšanas un pieredzi, un apgūt ko jaunu IT sistēmu jomā,
piesakies un kļūsti par daļu no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – Dienests) komandas!
Tavi ieguvumi:
 iespēja veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 iespēja paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 iespēja attīstīt savas komunikatīvās un sadarbības prasmes;
 bruto mēnešalga no 894,- līdz 1256,- eiro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā
pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā);
 veselības apdrošināšanas polise;
 darba vieta Rīgas centrā ar elastīga darba laika iespējām.
Tavi pienākumi:
 sadarbojoties ar IT ekspertiem, uzturēt un pilnveidot Integrēto administrēšanas un kontroles
sistēmu (IAKS) un Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (turpmāk – EPS) departamenta
kompetencē esošo atbalsta pasākumu administrēšanai, kā arī veikt regulāru IAKS darbības
funkcionalitātes pārbaudi;
 sniegt priekšlikumus efektīvai un kvalitatīvai IAKS un EPS darbībai, kā arī piedāvāt risinājumus
sistēmas ērtākai lietošanai klientiem un iestādes darbiniekiem;
 analizēt citu valstu izstrādātos principus attiecībā par atbalsta pasākumu administrēšanu, izvērtējot
piemērotākos Latvijas situācijai un sniegt priekšlikumus līdzīga veida modeļu variantu izstrādē un
pilnveidošanā;
No Tevis sagaidām:







atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
augstākā izglītība tiesību zinātnēs, informācijas tehnoloģijas, matemātikas, sociālo zinātņu
un/vai lauksaimniecības nozarē;
vēlama profesionālā pieredze atbilstoši darbības jomai pēdējo piecu gadu laikā;
labas analītiskās prasmes, spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un
būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus;
labas datora lietošanas prasmes;
vēlme pastāvīgi pilnveidoties un attīstīt profesionālās zināšanas un prasmes.

Ja vēlies pieteikties konkursam, lūdzu aizpildi Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā “Par mums/darba
piedāvājumi” atrodamo Pieteikuma anketu (ierēdnim) un nosūti to līdz 13. augustam uz e- pastu:
darbs@lad.gov.lv vai sūti pa pastu Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981.
Tālrunis uzziņām: 25653586; 29645483
Informējam – Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti šī konkursa norisei (datu pārzinis – Lauku atbalsta dienests).
Vairāk informācijas par Dienesta veikto personas datu apstrādi Jūs varat iegūt iepazīstoties ar Dienesta privātuma politiku http://www.lad.gov.lv/files/lad_privatuma_politika_personala_atlases_organizesana.pdf Lai nodrošinātu fizisko personu datu
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, lūgums, pieteikuma dokumentus sagatavot pēc Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā pieejamās Pieteikuma anketas. Savukārt tajos gadījumos, ja atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma
dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

Ar pretendentiem sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

