2017. gada 8. septembris, Nr. 179 (6006)

LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS

OP 2017/179.AKK9

OFICIĀLIE PAZIŅOJUMI > AMATU KONKURSU ZIŅAS > AMATU KONKURSI

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - sabiedrisko attiecību
speciālists/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)
Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:
- nodrošināt Biroja ārējo komunikāciju un sabiedriskās attiecības, lai koordinētu sabiedrības informēšanu
un izglītošanu par Biroja kompetences jautājumiem, tai skaitā:
- sagatavot Biroja informāciju (ziņas, preses relīzes, oficiālo viedokli, u.c. publikācijas) publicēšanai
plašsaziņas līdzekļos
- administrēt sociālos tīklus, nodrošinot ticamu un profesionāli sagatavotu informāciju sabiedrībai, citām
valsts un pašvaldības iestādēm par Biroja darbu un tā rezultātiem
- nodrošināt Biroja mājas lapas satura aktualizāciju sadarbībā ar citām Biroja struktūrvienībām
- atbildēt uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem
(mutiskiem un rakstiskiem), kas saistīti ar iestādes darbību
- organizēt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus
- līdzdarboties Biroja iekšējā komunikācijā
- piedalīties Biroja prezentāciju un publisko izdevumu sagatavošanā
- piedalīties ar Biroja darbības rezultātiem un kompetenci saistītu informatīvu pasākumu organizēšanā
- līdzdarboties Biroja vietēja un starptautiska mēroga pasākumu, projektu pieredzes apmaiņas braucienu
organizēšanā un publicitātes nodrošināšanā
Ja tev ir:
- vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sabiedrisko attiecību, komunikāciju vai līdzvērtīgā jomā
- iepriekšējā pieredze ne mazāka par gadu ar amata pienākumiem saistītā jomā
- teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos
- izcilas komunikācijas, prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas
- prasme plānot, organizēt un vadīt darbus atbilstoši prioritātēm un mērķiem
- teicamas MS Office programmatūras (MS Word, Excel, PowerPoint) lietošanas prasmes
- prasmes strādāt komandā un aktīvā darba režīmā
- B kategorijas autovadītāja apliecība
Mēs piedāvājam:
- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu
- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi
- profesionālus un pretimnākošus kolēģus
- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu
Aicinām tevi iesūtīt CV ar motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas
zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles
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birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Sabiedrisko attiecību
speciālists" līdz 2017.gada 18.septembrim.
Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2017.gada 25.septembrim.
Uzziņas pa tālr. 67013304.
Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu
personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.
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