SIA “Komunālserviss TILDe”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci
“TUKUMA TIRGUS PĀRVALDNIEKS
(STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS)”
Galvenie amata pienākumi:
-

-

nodrošināt pilnvērtīgu Tukuma tirgus darbību adresē Raiņa iela7/9 Tukumā,
nodrošināt nepārtrauktu tirgus pakalpojumu pieejamību uzņēmumiem un iedzīvotājiem,
organizējot tirgus darbību saskaņā ar likumdošanas normatīvajiem aktiem un
pašvaldības apstiprinātajiem tirgus iekšējiem kārtības noteikumiem,
vadīt struktūrvienības (tirgus) darbiniekus, plānot un kontrolēt to darba pienākumu
izpildi,
plānot tirgus attīstībai nepieciešamos ieguldījumus; organizēt un pārraudzīt
nepieciešamos ēku remontdarbus un tirgus teritorijas labiekārtošanas darbus;
sagatavot ekonomisko pamatojumu aprēķinus, tehniskās specifikācijas un citu
dokumentāciju tirgus attīstībai nepieciešamo iepirkumu un cenu aptauju organizēšanai,
nodrošināt efektīvu sadarbību ar valsts un pašvaldības uzraugošajām institūcijām, tai
skaitā ar pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un pašvaldības policiju,
veidot abpusēji izdevīgu sadarbību ar tirgus klientiem - nomniekiem, regulāri sekojot
līdz klientu un sadarbības partneru apmierinātībai,
sadarboties ar pašvaldību un tās institūcijām, lai vienotos par kopējiem tirgus attīstības
pasākumiem pozitīva tirgus tēla veidošanai,
sniegt priekšlikumus par tirgus attīstības iespējām un jaunu pakalpojumu ieviešanu,
sagatavot nepieciešamās atskaites un dokumentāciju, ko nosaka 2010.gada 12.maija
Ministru kabineta noteikumi Nr.440,
organizēt un pārraudzīt neplānoto darbu izpildi, tai skaitā, infrastruktūras avārijas seku
novēršanu,

Prasības pretendentiem:
-

augstākā izglītība, vēlams uzņēmējdarbības vadības vai tirgzinību jomā,
iepriekšēja pieredze vadītāja amatā,
vēlama pieredze darbā ar pārtikas aprites paškontroles sistēmu HACCP,
prasme strādāt ar datoru, datorprogrammām un informācijas tehnoloģiju sistēmām,
spēja darboties komandā, vadīt un motivēt darbiniekus un patstāvīgi organizēt savu
darbu,
precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības sajūta un labas saskarsmes prasmes,

Iesniedzamie dokumenti:
-

motivācijas vēstule,
pretendenta dzīves apraksts,
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Piedāvājam:
-

stabilu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā,
pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku,
atalgojumu 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas,
darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu,
zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu,
pastāvīgu darba vietu Tukumā Raiņa ielā 7/9.

Dokumenti iesniedzami:
Elektroniski uz e-pasta adresi valdis.mitenbergs@k-tilde.lv ar norādi „Komunālās saimniecības
vadītāja amata konkurss” līdz 2021.gada 8.februārim, plkst.15.00.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri noteiktajā laikā būs iesnieguši visus norādītos
dokumentus.

