Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista/-es amats
Publicēts: 23.01.2020.

Galvenie amata pienākumi:
organizēt un piedalīties iestādes organizētās valsts iepirkumu komisijās, dokumentēt iepirkumu norisi
veikt Informācijas centra publisko iepirkumu plānu sagatavošanu, precizēšanu un kontroli, saskaņā ar iekšējo normatīvo aktu
prasībām
nodrošināt iestādes pārstāvību kompetentās ar iepirkumu jomu saistītās iestādēs
sagatavot un izvērtēt iepirkumu nolikumus, tehniskās specifikācijas un citu ar iepirkumu organizāciju saistīto dokumentāciju,
izvērtēt citu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu sagatavotu iepirkumu dokumentāciju
Prasības kandidātam:
augstākā izglītība
zināšanas un pieredze iepirkumu dokumentācijas pārvaldības un uzraudzības procesos
zināšanas un izpratne par iepirkumiem un vēlams arī par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT)
teicamas MS Office lietošanas prasmes
izcilas latviešu valodas zināšanas
pieredze darbā ar iepirkumiem valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:
iegūt lielisku darba pieredzi
interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā;
stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 750 EUR līdz 900 EUR atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta
profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo trīs gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)
sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi (pēc nostrādātiem 12 mēnešiem)
atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

CV un motivācijas vēstuli līdz 2019.gada 27.decembrim sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta
adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss – Iepirkumu speciālists".
Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru
67208788.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu
ministrijas Informācijas centrs informē, ka:
Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras
tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Alga bruto

750 - 900 EUR

Vakances Nr.

191211-117

Uzņēmums

IEKŠLIETU MINISTRIJAS INFORMĀCIJAS CENTRS

Darba vietas adrese LATVIJA, Rīga
Darbības joma

Valsts pārvalde

Aktuāla līdz

27.12.2019

Pieteikto vietu skaits 1

https://www.ic.iem.gov.lv/lv/iepirkumu-nodalas-iepirkumu-specialista-es-amats

