Valsts sporta medicīnas centrs aicina darbā
Informācijas sistēmu drošības vecāko speciālistu
DARBA APRAKSTS:


















nodrošināt Centra IS drošības politikas izstrādi un īstenošanu;
nodrošināt Centra IS drošības un lietošanas iekšējo noteikumu izstrādi un īstenošanu;
nodrošināt Centra datorlietotāju instrukcijas izstrādi un īstenošanu;
organizēt specifisko IS drošības prasību sagatavošanu un dokumentēšanu saskaņā ar
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
veikt IS drošības incidentu atklāšanu, izziņošanu un dokumentēšanu;
noorganizēt iestādes rīkojumu, normatīvo aktu un metodisko dokumentu projektu izstrādi IS
drošības jautājumos;
veikt ar IS drošību saistītās mācības;
uzstādīt un uzturēt tehniskā kārtībā datortehniku, programmatūru un lokālos tīklus;
uzstādīt un konfigurēt datortehniku, atbilstoši lietotāja amata pienākumu veikšanai, veic tās
apkopi un modernizāciju, nosaka un novērš kļūmes tās darbībā, veic vienkāršus remontdarbus;
instalēt un konfigurēt programmatūru, noteikt kļūmes tās darbībā un novērst tās;
uzstādīt un konfigurēt lokālo datortīklu, noteikt un novērst kļūmes un nepilnības tā darbībā;
konsultēt lietotājus (gan klātienē, gan attālināti pa telefonu vai e-pastu) darbā ar programmatūru,
datortehniku, lokāliem datortīkliem, internetu, biroja tehniku u.c. jautājumos;
konsultēt lietotājus drošā datortehnikas izmantošanā, programmatūras licencēšanas jautājumos;
rūpēties par IS fizisko drošību, uzstādīt un regulāri atjaunināt datoru pretvīrusu aizsardzību,
veikt drošības pasākumus darbam lokālajā datortīklā un darbam ar internetu;
organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros, veido datu rezerves
kopijas;
sagatavot priekšlikumus jaunas datortehnikas, programmatūras ieviešanai vai esošās
modernizēšanai, datortīkla izmaiņām vai uzlabošanu;
uzturēt un veikt izmaiņas Centra mājas lapā interneta vidē.

PRASMES:
Valsts valodas prasme
Izglītības līmenis

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)
Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
datorzinātnēs vai ar to saistītā nozarē, var būt pēdējā kursa students

Algas izmaksas veids
Darba laika veids
Darba veids
Slodze
Līgums

Laika darba alga
Normāls darba laiks
Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Viena vesela slodze
Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Aktuāla līdz 31.07.2017
Darba sākšanas datums 03.07.2017
Darba alga: no 657.00 – 900.00 EUR
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu vsmc@vsmc.gov.lv.
Papildus informācija pa tālruni 67227306

