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Rīgā

_________ Nr.________________
Uz

Valsts probācijas dienests, reģistrācijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra pārraudzībā
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu
uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.
Valsts probācijas dienests atkārtoti izsludina konkursu uz šādu vakanto darbinieka amatu –
Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļas INFORMĀCIJAS
VADĪBAS SPECIĀLISTS (1 vakance uz nenoteiktu laiku)
Prasības pretendentiem:
- pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā (var būt pēdējā
kursa students);
- vēlama vismaz divu gadu profesionālā pieredze informācijas sistēmu administrēšanā,
programmēšanā, mājas lapu uzturēšanā;
- zināšanas un praktiskā darba pieredze Windows un Linux serveru pārvaldībā;
- zināšanas MS Windows serveru un Active Directory administrēšanā;
- zināšanas un prasmes darbā ar PHP / MYSQL / HTML / CSS / JAVASCRIPT WEB
tehnoloģijām;
- zināšanas un prasmes par datu bāzu vadības sistēmām, to projektēšanu un uzturēšanu;
- zināšanas sistēmanalīzē un sistēmas arhitektūras izstrādē, sistēmas dokumentācijas
veidošanā un uzturēšanā;
- zināšanas un pieredze informācijas sistēmu testēšanā;
- ļoti labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemot lēmumus un strādāt komandā;
- augsta atbildības izjūta un precizitāte;
- laba latviešu valodas rakstu kultūra un angļu valodas zināšanas (IT profesionālā leksika).
Darba pienākumi:
- nodrošināt dienesta informācijas sistēmu administrēšanu un analīzi;
- nodrošināt aktīvās direktorijas direktoriju servisu un tīklu infrastruktūras plānošanu,
organizēt tās uzturēšanu;
- veikt dienesta informācijas sistēmu testēšanu, pamatojoties uz izstrādātāju iesniegtajiem
nodevumiem;
- veikt prasību izstrādi dienesta informācijas sistēmu attīstībai;
- uzturēt un administrēt dienesta iekštīkla un publisko mājas lapu;

-

koordinēt dienesta informācijas sistēmu serveru resursu uzturēšanu un rezerves
kopēšanas pasākumu nodrošināšanu;
izstrādāt tehniskās specifikācijas informācijas tehnoloģiju iepirkumiem.

Piedāvājam:
- mēnešalgu 1030 EUR (1.kategorija) 1185 EUR (2. kategorija) 1355 EUR (3.kategorija)
(amatam noteikta 19.4 saime “Programmatūras attīstība”, IV līmenis, 12. mēnešalgu
grupa);
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
- dinamisku darbu un draudzīgu kolektīvu.
Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi „Informācijas
vadības speciālists – KONKURSS” un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija
jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības
nodaļā līdz 2016.gada 7.novembrim, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai
pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniedzot personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā.
Informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.probacija.lv.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Dzirnavu ielā 91, Rīgā.
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