Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”
reģ. nr.90000063151
aicina darbā
ekonomistu
Darba vieta: Peldu ielā 5, Liepājā
Darba līgums uz noteiktu laiku
Darba laiks: 40 stundas nedēļā
Atalgojums: EUR 935 (bruto)
Prasības pretendentiem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

augstākā izglītība vai profesionālā izglītība ekonomikas vai finanšu jomā;
vismaz 3 gadu iepriekšēja darba pieredze;
iepriekšēja darba pieredze ekonomisko procesu analīzē;
Latvijas Republikā spēkā esošo pašvaldības un finanšu darbību reglamentējošo dokumentu
un normatīvo aktu pārzināšana;
prasme analizēt rezultātus, rast risinājumu un pieņemt lēmumu amata kompetences ietvaros;
spēja plānot un analizēt iestādes saimniecisko darbību, izstrādāt iestādes budžetu,
pakalpojumu pašizmaksu un kontrolēt to izpildi;
analītiskās spējas, pieredze datu apstrādē un analīzē;
pieredze darbā ar Finanšu informācijas sistēmu MicroStrategy, Valsts Izglītības Informācijas
sistēmu (VIIS) tiks uzskatīta par priekšrocību;
prasme strādāt ar MS Office standartprogrammām (Word, Excel – padziļinātas zināšanas).

Amata pienākumi:
•
•
•
•
•
•

analizēt ekonomiskos procesus iestādē;
izstrādāt iestādes budžetu un kontrolēt tā izpildi;
plānot iestādes saimniecisko darbību;
veikt ekonomiskos aprēķinus un finanšu analīzi, gatavot budžeta izpildes pārskatus;
iestādes sniegto pakalpojumu pašizmaksas un cenu aprēķināšana, faktiskā uzskaite un
kontrole;
nodrošināt informācijas apstrādi iestādes finanšu informācijas sistēmā.

Iesniedzamie dokumenti:
•
•

dzīves un darba apraksts (CV);
motivēta pieteikuma vēstule.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:
Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Ekonomists” var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādē “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401 līdz 2021. gada 7.
maijam.
• nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);
• nosūtot uz e-pasta adresi personals@liepaja.edu.lv.
Tālrunis uzziņām 63 424 534
Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem
pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas
Izglītības pārvalde” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Peldu ielā 5, Liepājā, LV3401, tālrunis 63 489
168, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.edu.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā
izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 6,
Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.

