Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS”
Reģ. Nr. 90000035266
aicina darbā
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU
Sociālās palīdzības daļā
Darba vieta: Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā.
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Atalgojums: 930 EUR (bruto)
Prasības pretendentiem:
•
•
•
•
•

pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās
rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā
izglītība sociālās aprūpes jomā;
spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, risināt problēmas, pieņemt
lēmumus;
labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, pacietība, empātija, augsta
atbildības sajūta;
valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
prasme izmantot informācijas tehnoloģijas dokumentu izstrādē, procesu izpētē un
analīzē, datu apkopošanā un saziņā, lietot biroja tehniku.

Amata pienākumi:
•
•
•
•
•

informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību
īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem;
klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
plānot, organizēt, veidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību;
nodrošināt klientam piešķirtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Iesniedzamie dokumenti:
•
•
•

dzīves un darba apraksts (CV);
motivēta pieteikuma vēstule;
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:
Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Sociālās palīdzības organizators” iesniegt
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests”
Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-3401, līdz 2022. gada 28. novembrim (pasta
zīmogs):
• nosūtot pa pastu;
• nosūtot uz e-pasta adresi sarmite.balaska@liepaja.lv
Tālrunis uzziņām 63 489 653.
Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem
pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Informācija par personas datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas
pilsētas domes Sociālais dienests” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Eduarda
Veidenbauma iela 3, Liepāja, tālrunis: 63 489 665, elektroniskā pasta adrese:
socialais.dienests@liepaja.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un
no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā www.liepaja.lv
sadaļā privātuma politika vai Sociālajā dienestā Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā.

