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” (turpmāk – Sabiedrība), Reģ. Nr. LV 40003356530, ir
stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts
autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību
maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu.
Aicinām pievienoties Publisko iepirkumu departamenta komandai profesionāli savā jomā
amatāPublisko iepirkumu līgumu kontroles daļas vadītāja vietnieks Rīgā, Krustpils ielā 4
Jūsu darba pienākumos būs:
- vadīt, organizēt un koordinēt Publisko iepirkumu līgumu kontroles daļas darbību;
- vadīt un koordinēt Sabiedrības noslēgto iepirkumu līgumu izpildi, t.sk. vispārīgo
vienošanos līgumu izpildi Sabiedrības vajadzībām;
- piedalīties centralizēto iepirkumu komisiju darbībā;
- organizēt iepirkumu konkursus elektroniskajā iepirkumu sistēmā;
- apkopot, analizēt un informēt par noslēgto iepirkumu līgumu izpildes rezultātiem;
- organizēt konkursus piegādēm noslēgto vispārējo vienošanos ietvaros;
- piedalīties iepirkumu plānošanā
Sagaidām no Jums:
- augstāko izglītību tiesību zinātnēs;
- atbilstošu profesionālo pieredzi publisko iepirkumu jomā;
- spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, spēju uzņemties
atbildību par savas darbības rezultātiem;
- prasmi prezentēt savus priekšlikumus;
- augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
- prasmes darbā ar MS Office programmām: Word, Excel, PowerPoint;
- valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām, prasmi
sazināties krievu un angļu vai vācu valodā;
Mēs piedāvājam:
- darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 1700 līdz 2200 EUR;
- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
- draudzīgu kolektīvu;
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
līdz 2018.gada 18.decembrim (ieskaitot), elektroniski nosūtot CV un motivācijas vēstuli uz
e-pasta adresi: vakances@lau.lv.
Cita informācija:
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.

