SIA “JŪRMALAS GAISMA”
REĢISTRĀCIJAS NR. 42803002568
Aicina pieteikties vakancei:
AUTOMĀTIKAS UN ELEKTRONIKAS IECIRKŅA VADĪTĀJS
PROFESIJAS KODS 1321 05
(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Galvenie darba pienākumi:
 Vadīt, organizēt, kontrolēt un atbildēt par automātikas un elektronikas iecirkņa darbu.
 Veikt elektroniskās aparatūras uzstādīšanu, testēšanu, uzturēšanu un remontu, t.sk. pārzināt iekārtu
uzturēšanas, tehniskās apkopes dokumentāciju un tehniskos standartus, izmantot iekārtu uzturēšanas, tehniskās
apkopes instrukcijas, vadīt aparatūras uzstādīšanu un tehnisko apkopi, pielietot jaunāko tehnoloģiju, iekārtas
un mērinstrumentus elektroniskās aparatūras lietošanas procesā, sagatavot un noformēt visu nepieciešamo
dokumentāciju elektroniskās aparatūras remonta izpildei.
 Lasīt un pielietot iekārtu uzturēšanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālās
specifikācijas, elektriskās principiālās shēmas).
 Diagnosticēt ražošanas kļūdas, veikt dažādus mērījumus.
 Strādāt ar speciālām datorprogrammām un standartprogrammām.
 Sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku un biroja tehniku. Uzstādīt datortehniku, novērst kļūmes to darbībā.
 Pārbaudīt, remontēt un regulēt signalizācijas, kontroles un bloķēšanas iekārtas.
 Strādāt ar mehāniskiem un elektriskiem instrumentiem, aprīkojumu un mēriekārtām. Prast apstrādāt
izmantojamos materiālus.
 Veikt elektriskos un radiofrekvenču mērījumus.
Prasmes pretendentiem/ēm:













Augstākā tehniskā izglītība.
Pārzināt nozares aktualitātes.
Apkalpot elektronisko aparatūru un analizēt tās tehniskos parametrus.
Elektronisko aparātu darbības, montāžās un ekspluatācijas darbu tehnoloģisko pamatprocesu pārzināšana.
Izveidot un aprakstīt programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda datoram, lai veiktu konkrētu
uzdevumu).
Noteiktā programmēšanas valodā rakstīt programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu
(dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas).
Sagatavot programmatūras testēšanas plānu, izstrādāt un izpildīt testpiemērus (datus, kas tiek ievadīti programmatūrā, lai
pārbaudītu tās darbību), gatavot testēšanas pārskata dokumentus.
Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
Sagatavot tehnisko dokumentāciju (projekti, rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās un elektromontāžas
shēmas).
Strādāt ar mehāniskajiem un elektriskajiem instrumentiem, aprīkojumu un mēriekārtām.
Veikt elektriskos un radiofrekvenču mērījumus, analizēt iegūto mērījumu rezultātus.
B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

.Piedāvājam:






Pilna laika darba slodze.
Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Darba algas pārbaudes laikā 800 EUR pirms nodokļu nomaksas

Pretendentus/es lūdzam nosūtīt CV un pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba
pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, ar norādi Automātikas un
elektronikas iecirkņa vadītāja amatam līdz 2022.gada 24.martam (ieskaitot) uz e-pastu:
gaisma@jurmalasgaisma.lv.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases nākamo kārtu
Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa
norisi. Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015,
tālrunis: +371-67762551.

