Vakances
Slimību proﬁlakses un kontroles centrs (reģistrācijas numurs 90009756700) (turpmāk – SPKC) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu – Veselības veicināšanas departamenta Slimību proﬁlakses nodaļas sabiedrības veselības analītiķis

Galvenie amata pienākumi:
analizēt slimību proﬁlakses jomā un sniegt priekšlikumus šo jautājumu risināšanai un uzlabošanai
valstī;
iepazīties ar zinātniskajiem pierādījumiem, citu valstu pieredzi un labāko praksi slimību proﬁlakses
pasākumu plānošanā, īstenošanā, novērtēšanā, lai plānotu uz pierādījumiem balstītus risinājumus
slimību proﬁlakses pasākumiem;
analizēt situāciju un sagatavot informāciju, metodiskos ieteikumus valsts un pašvaldību
institūcijām, ārstniecības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un ﬁziskām
personām jautājumos, kas saistīti ar slimību proﬁlaksi;
analizēt situāciju un sagatavot dažādus informatīvos materiālus, publikācijas, priekšlikumus vai
informāciju SPKC vietnēm un sociālo tīklu kontiem;
izglītot sabiedrības grupas jautājumos par slimību proﬁlaksi un piedalīties informatīvi izglītojošu
pasākumu organizēšanā dažādām mērķauditorijām;
piedalīties slimību proﬁlakses politikas īstenošanā, nodrošinot neinfekcijas slimību proﬁlakses
pasākumu un programmu izstrādi, plānot slimību proﬁlakses pasākumus, programmas un to
metodisko vadību un attīstību ilgākam laika periodam, iesniedzot priekšlikumus nodaļas
vadītājam;
sniegt priekšlikumus publiskajiem iepirkumiem slimību proﬁlakses jomā.
Prasības pretendentiem:
augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnas vai sabiedrības
veselības jomā;
praktiskā darba pieredze sabiedrības veselības jomā ne mazāk kā divi gadi;
Latvijas Republikas un starptautisko sabiedrības veselības politikas plānošanas dokumentu
pārzināšana;
Izpratne par sabiedrības veselības organizatoriskiem jautājumiem;
prasme veikt lietišķo saraksti ar valsts un pašvaldību institūcijām;
prasme efektīvi plānot un organizēt savu darbu,strādāt patstāvīgi, risināt jautājumus, uzņemties
atbildību un iniciatīvu;
prasme efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas,
apkopot, formulēt un alanlītiski aprakstīt informāciju, sagatavot ziņojumus;
labas prezentēšanas prasmes, spēja argumentēti izteikt savu viedokli;
augstākā līmeņa 1.pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis;
labas angļu valodas zināšanas sadarbībai ar ārvalstu partneriem;
labas datorprasmes MS Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint) un interneta pārlūkprogrammās.
Piedāvājam:
interesantu un atbildīgu darbu komandā;
iespēju profesionāli augt un pilnveidot zināšanas;
atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtai kategorijai no 835 EUR (bruto) līdz 1140
EUR (bruto);
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
Amata konkursa kandidātiem līdz 2019.gada 8.decembrim jānosūta uz e-pasta adresi atlase@spkc.gov.lv ar norādi „sabiedrības veselības analītķa amata vakance uz nenoteiktu laiku” šādi dokumenti:
profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule;
augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.
Uzziņas pa tālruni 67387617, informācija par SPKC – www.spkc.gov.lv.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Slimību proﬁlakses un kontroles centrs
informē, ka:
jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību proﬁlakses un kontroles centrs, kontaktinformācija:
Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005.
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