Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS”
Reģ. Nr. 90000035266
sakarā ar specializētās darbnīcas atvēršanu aicina darbā
DARBA TERAPEITU/-I (2 vakances)
Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem
Darba vieta: Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, T.Breikša ielā
16/20, Liepājā.
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Slodze: pilna slodze
Atalgojums: 731 EUR (bruto)
Prasības pretendentiem:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, prasme veidot sadarbību un
strādāt komandā, augsta atbildības sajūta;
• zināšanas un praktiskas iemaņas kādā no vizuāli plastiskās mākslas veidiem –
priekšroka sveču liešanas meistaram un papīra dizaina meistaram;
• valsts valodas zināšanas.
Amata pienākumi:
• sadarbībā ar sociālo darbinieku novērtēt klienta sociālo funkcionēšanu;
• nodarbinot klientu dažādos radoša darba procesos, palīdzēt klientam izpaust
emocionālos pārdzīvojumus, attīstīt klienta sociālās adaptācijas spējas, iekšējās
kontroles izjūtu, veicinot viņa izaugsmi, psiholoģisko un garīgo līdzsvaru,
neatkarību, motivāciju un starppersonu attiecību kompetenci, atbalstīt viņa spējas
pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
• piedalīties klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā
un pilnveidē;
• klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
• 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 “Darba terapeits darbnīcā” var 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 63425314.
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.

