
 

 REMONTDARBU SANITĀRTEHNIĶIS 
 

Pienākumi: 

 veikt apsaimniekošanā esošo ēku ūdensapgādes, lietus kanalizācijas un kanalizācijas cauruļvadu, armatūras 
montāžu, apkopi un remontu 

 likvidēt avārijas situācijas aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmās noplūdes gadījumā 

 likvidēt kanalizācijas sistēmās aizsērējumus līdz pirmajai akai vai tīklu robežai ar SIA „Rīgas ūdens 

 mainīt un remontēt cauruļvadu stāvvadus, to ventiļus un pievadus 

 tīrīt un remontēt lietus ūdens notekas 

 montēt ūdensvada, lietus kanalizācijas un kanalizācijas cauruļvadus ēku pagrabos, pagalmos un dzīvokļos 

 veikt plānveida, tekošos un avārijas remonta darbus 
 

Prasības: 

 arodskola (specializēta pamatizglītība) 

 profesionālā darba pieredze līdzīgu darbu veikšanā vismaz divi gadi 

 valsts valodas prasmes ne mazākas kā A līmeņa 2 pakāpe 

 derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts 
 

Piedāvājam: 

 stabilu, atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijā 

 atalgojumu 850 - 3000 EUR pirms nodokļu nomaksas 

 ikmēneša piemaksu 5% apmērā no Būvniecības nozares ģenerālvienošanās noteiktās minimālās mēneša 
darba algas par iegūtu izglītību, kas atbilst veicamajai profesijai 

 iespēju pilnveidoties un attīstīt savas zināšanas, strādājot profesionāļu komandā 

 apmācības un izaugsmes iespējas 

 lieliskus kolēģus un kopīgus pasākumus 

 veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)  

 papildatvaļinājuma dienas papildus Darba likumā noteiktajam  

 finansiālu atbalstu ģimenēm (bērna piedzimšana, skolas gaitu sākšana, ikgadējs pabalsts vecākiem, pabalsts 
nometņu apmaksai u.c.), apbalvojumus par ilggadēju darbu, dzīves jubilejās u.c.  

 
 

   Lai pieteiktos vakancei, zvaniet uz tel. 25483819 vai  sūtiet savu pieteikumu ar norādi “Remontdarbu sanitārtehniķis” uz  
e-pastu: personals@rnparvaldnieks.lv. Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, 
kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.  
 
Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Pretendenta dati  tiks uzglabāti sešus 
mēnešus pēc atlases beigām un tad tiks dzēsti, iznīcināti Personas datu pārzinis: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Pie 
nosacījuma, ja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” būs nepieciešams aizstāvēt savas likumiskās intereses, dati tiek dzēsti pēc likumisko  interešu aizstāvības procesa 
beigām. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā. 
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