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 KVALITĀTES VADĪBAS
SISTĒMU VECĀKĀ SPECIĀLISTA amatu:
Jūsu darba pienākumos būs:
- piedalīties Sabiedrības integrētās vadības sistēmas un risku vadības sistēmas
plānošanā un uzturēšanā, sniedzot struktūrvienību vadītājiem priekšlikumus par to
pilnveidošanu;
- nodrošināt reglamentējošo dokumentu savlaicīgu izstrādi un aktualizāciju atbilstoši
kvalitātes, risku vadības prasībām, koordinējot Sabiedrības vadības un darbinieku
sadarbību;
- koordinēt auditos un Padomes sanāksmēs, Sabiedrības Valdes sēdēs, vadības
sanāksmēs noteikto pasākumu izpildi un iekļaušanu integrētās vadības sistēmas
reglementējošajos dokumentos;
- konsultēt un sniegt tehnisku atbalstu Sabiedrības Valdei un darbiniekiem kvalitātes,
procesu, procesu plūsmu un risku vadības jomā;
- analizēt snieguma rādītājus un sasniegtos mērķus atbilstoši Sabiedrības darbības
stratēģijai, normatīvo aktu un starptautisko standartu prasībām;
- piedalīties vadības pārskata par procesu īstenošanas un pakalpojumu nodrošināšanas
efektivitāti un spēju sasniegt izvirzītos mērķus sagatavošanā, sniedzot priekšlikumus par
nepieciešamajiem pilnveidojumiem;
- veicināt Sabiedrības ārējo klientu, struktūrvienību iekšējo klientu un citu ieinteresēto
pušu prasību apzināšanu un sasniegšanu.
Sagaidām no Jums:
- augstāko izglītība, vēlams profesionālās pilnveides izglītība kvalitātes vadībā, atbilstoša
profesionālā un praktiskā pieredze ne mazāk kā trīs gadi;
- valsts valodas prasme saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām, prasme
sazināties krievu valodā;
- „B” kategorijas autovadītāja apliecība;
- prasme lietot darbā MS Office programmas Word, Excel, PowerPoint un plūsmu
shēmu/diagrammu rīkus;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, prasme prezentēt
savus priekšlikumus.

-

Mēs piedāvājam:
atalgojumu no 1100 līdz 1500 EUR;
interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
aktīvu dalību Sabiedrības 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.

