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VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Reģ. Nr. LV 40003356530, ir stratēģisks valsts
autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu
kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību
maģistrālo, tranzīta ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu.
Aicinām pievienoties komandai profesionāli savā jomā -

Finanšu grāmatveža amatā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Valmieras ceļu rajonā,
Rīgas iela 65, Valmiera
Jūsu darba pienākumos būs:

-

vadīt, nodrošināt un veikt finanšu plānošanas, analīzes un grāmatvedības uzskaites
darbus Valmieras ceļu rajonā;
aprēķināt un analizēt ceļu rajona finanšu rādītājus, naudas plūsmu;
sagatavot ceļu rajona budžetu un sekot tā izpildei;
nodrošināt visu saimniecisko darījumu, notikumu un īpašumu stāvokļa izmaiņu pilnīgu
atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē;
pārvaldīt debitoru un kreditoru parādus;
veikt ilgtermiņa ieguldījumu analītisko uzskaiti;
sagatavot un analzēt nodokļu atskaites utml..
Sagaidām no Jums:
augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā, vēlama vismaz trīs gadu
pieredze grāmatveža vai ekonomista darbā;
prasmi analizēt ekonomikas un finanšu likumsakarības
labas zināšanas par spēkā esošiem finanšu darbību, grāmatvedību un nodokļu
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, spēju uzņemties
atbildību par savas darbības rezultātiem;
teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām: Word, Excel, PowerPoint un
grāmatvedības programmu ( Hansa World pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību);
valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
spēju strādāt komandā, iniciatīvu, komunikācijas un konfliktu menedžmenta prasmes,
sociālās kompetences, adaptācijas spējas.

Mēs piedāvājam:
- motivējošu atalgojumu;
- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
- draudzīgu kolektīvu;
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 6. decembrim (ieskaitot), elektroniski
nosūtot CV un motivācijas vēstuli, neiekļaujot īpašas kategorijas personas datus, uz e-pasta
adresi:vakance.valmiera@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.

