Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāde

Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”
reģ. Nr. 4374902437
aicina darbā:

direktora vietnieku/-ci saimnieciski administratīvajā darbā
Galvenie darba pienākumi:


rūpēties par skolas nekustamā īpašuma tīrību un uzturēšanu kārtībā, organizēt
saimnieciskā personāla darbību;
 plānot ikdienas un kapitālos remontus;
 nodrošināt skolas materiāltehniskās bāzes uzturēšanu un papildināšanu;
 kontrolēt skolas saimniecisko budžetu;
 pārzināt ēkas uzturēšanas saimnieciskos darbus, analizēt un spēt pieņemt saimnieciski
pamatotus lēmumus savas kompetences ietvaros;
 reģistrēt rēķinus, pavadzīmes, kontēt izdevumus, sagatavot un iesniegt pašvaldībā
norakstīšanas aktus;
 sagatavot iepirkumu procedūrai nepieciešamo dokumentāciju;
 organizēt skolas pasākumu tehnisko nodrošinājumu;
 atbildēt par darba drošību un ugunsdrošību skolā;
 savas kompetences ietvaros plānot nelielus saimnieciska rakstura darbus vai
remontdarbus.
Prasības pretendentiem:










augstākā izglītība;
izpratne un zināšanas par prasmīgu saimniekošanu, saimniecisko darbu veikšanas
pieredze;
labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, godīgums, precizitāte, augsta atbildības
sajūta;
amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši un vēlams vismaz vienas
svešvalodas prasme sarunvalodas līmenī;
spēja pieņemt lēmumus un prasme operatīvi reaģēt un rīkoties nestandarta situācijās;
teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
labas iemaņas darbā ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā līdzīgā jomā (kultūrizglītības iestādē)

Piedāvājam:






darbu draudzīgā un radošā kolektīvā;
uz inovatīvām idejām balstītu darba vidi;
mēnešalga atbilstoši normatīvo aktu prasībām no 838 līdz 883 eiro pirms nodokļu
nomaksas;
iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis “Sigulda aizrauj!”

CV, motivācijas vēstuli ar norādi “direktora vietnieks” sūtīt līdz 5. novembrim elektroniski
uz e-pasta adresi ruta.lankovska@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas Mākslu skola “Baltais
Flīģelis”, Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150.
Tālrunis uzziņām: 28240864.
Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei. Datu pārzinis ir Siguldas
novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
LV-2150. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa
vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības
iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai
klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

