Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”
reģ. nr.3001901817
aicina darbā
skolotāju logopēdu
Darba vieta: Pulkveža Brieža iela 10A, Liepāja
Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba laiks: 14 stundas nedēļā
Algas likme: EUR 830 (bruto)
Prasības pretendentiem:
•
•
•
•
•

augstākā pedagoģiskā izglītība ar kvalifikāciju skolotājs logopēds vai kurš apgūst
iepriekš minētās studiju programmas;
prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu, bērnu vecumam atbilstošu mācību
procesu;
prasme uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros,
ievērot konfidencialitāti;
spēja strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes;
prasme strādāt ar datoru.

Amata pienākumi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veikt bērnu runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu,
valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu valodas
attīstību;
darbā ar bērniem ievērot katra bērna vesrlības stāvokli un attīstības īpatnības,
intereses un spējas;
sadarboties ar bērnu vecākiem un iestādes darbiniekiem;
sagatavot rakstveida atzinumus par bērna runas un valodas pārbaudes
rezultātiem;
plānot un organizēt savu darbību, sagatavot amata pienākumu veikšanai
nepieciešamo dokumentāciju;
pilnveidot attīstošo vidi logopēda kabinetā;
darbā izmantot daudzveidīgas mācību metodes un darba formas;
strādāt programmā Eliis atbilsoši prasībām;
veikt profesionālās kompetences pilnveidi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Iesniedzamie dokumenti:
•

dzīves un darba apraksts (CV);

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:
Amata pretendenti dokumentus var iesniegt līdz 2022 .gada 10. augustam:
• pasta sūtījumā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”, Pulkveža
Brieža ielā 10A, Liepājā, LV-3414,:
• nosūtot uz e-pasta adresi pienenite@liepaja.edu.lv;
• papildus informācija, zvanot pa tālruni 63 457 250, 27 899 808.

Informācija par personas datu apstrādi:
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas
pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” (Liepājas pilsētas pašvaldība), : Pulkveža
Brieža iela 10A, Liepāja, LV-3414, tālrunis 63457250, e-pasta adrese:
pienenite@liepaja.edu.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai
un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes “Pienenīte” tīmekļa vietnes www.lpii-pienenite.lv sadaļas “Dokumenti”
apakšsadaļā “Personas datu apstrāde” vai klātienē Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 10A.
Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu un sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks
aicināti uz darba interviju.

