VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530
Tālr. +371 6 7249238, fakss: +371 6 7249646, e-pasts: lau@lau.lv, www.lau.lv

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Reģ. Nr. LV 40003356530, aicina pievienoties savam
kolektīvam pozitīvu, aktīvu un strādāt gribošu cilvēku uz vakanto KOMERCPROJEKTA
VADĪTĀJA amatu:
Jūsu darba pienākumos būs:
- koordinēt un kontrolēt Sabiedrības struktūrvienību komercpakalpojumu veikšanu un
organizēšanu atbilstoši Sabiedrības iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām ,
pilnveidot Sabiedrības struktūrvienību sadarbību komercpakalpojumu jomā ;
- veicināt un koordinēt Sabiedrības struktūrvienību komercpakalpojumu līgumsaistību
izpildi autoceļu būvniecības, pašvaldību un citu resoru ceļu ikdienas uzturēšanas
darbu, būvmateriālu realizācijas un tehnikas pakalpojumu sniegšanas jomās;
- veikt tirgus izpēti un analīzi, sagatavot un apkopot informāciju un piedalīties
Sabiedrības struktūrvienību komercpakalpojumu uzlabošanas rīcības plānu izstrādē;
- nodrošināt ar komercpakalpojumiem saistītās informācijas un datu ievades kontroli
Sabiedrības IT sistēmās;
- piedalīties būvniecības projektu tāmju un pašražoto materiālu kalkulāciju
aprēķināšanā, izvērtēt komercpakalpojumu ekonomiskos faktorus;
- piedalīties Sabiedrības normatīvo aktu izstrādāšanā komercpakalpojumu jomā un
gatavot atbilstošu dokumentāciju;
- sniegt konsultācijas un ieteikumus par amata kompetencē esošajiem jautājumiem.
Sagaidām no Jums:
- augstāko izglītību , vēlams transporta būvju vai ekonomikas nozarē, pienākumiem
atbilstošu profesionālo un praktisko pieredzi;
- zināšanas un izpratni par autoceļu būvniecības un ikdienas uzturēšanas darbu
tehnoloģiskajiem procesiem, būvnormatīviem , būvmateriālim, ceļu būvtehniku,
mehānismiem;
- prasmi aprēķināt būvdarbu izmaksas, izvērtēt ekonomiskos faktorus un prasmi
prezentēt savus priekšlikumus;
- valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām, vēlamas
svešvalodu zināšanas;
- augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
- teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām: Word, Excel, PowerPoint;
- spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, spēju uzņemties
atbildību par savas darbības rezultātiem;
- komunikācijas prasmes, līdzsvarotību un taktiskumu saskarsmē ar cilvēkiem, prasmi
uzklausīt un argumentēti pārliecināt, pozitīvu attieksmi pret darbu, innovatīvismu;
„B“ kategorijas autovadītāja apliecība.

-

Mēs piedāvājam:
atalgojumu no 1400 līdz 1700 EUR;
interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
aktīvu dalību Sabiedrības komercdarbības procesos;
profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
draudzīgu kolektīvu;
sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
līdz 2019.gada 18.janvārim (ieskaitot), elektroniski nosūtot CV un motivācijas vēstuli uz epasta adresi: vakances@lau.lv.
Piesakoties personāla atlasei, pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja pretendents
nevēlas sniegt savu piekrišanu VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” turpmākai savu personas
datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

