SANITĀRTEHNIĶIS
Galvenie pienākumi:
•

•

•
•
•
•
•

Prasības:

Veikt apsaimniekošanā esošo ēku ūdensapgādes, lietus
kanalizācijas un kanalizācijas cauruļvadu, armatūras montāžu,
apkopi un remontu
Rūpēties, lai ūdensvada un kanalizācijas sistēmas darbotos bez
traucējumiem, lai nebūtu ūdens noplūdes un cauruļvadu aizsērējumi,
kā arī veikt cauruļu tīrīšanas, remonta un nomaiņas darbus
Veikt filtru pie ūdensmērītājiem tīrīšanu, ūdens skaitītāju nomaiņu un
uzstādīšanu
Veikt aukstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanu ēkas ievadā
Veikt aukstā ūdens paaugstinošo sūkņu staciju tehnisko uzraudzību,
ziņojot par konstatētajiem defektiem tiešajam vadītājam
Likvidēt avārijas situācijas aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmās
noplūdes gadījumā
Mainīt un remontēt cauruļvadu stāvvadus, to ventiļus un pievadus

•
•
•

Arodskola (specializēta pamatizglītība)
Profesionālā darba pieredze līdzīgu darbu
veikšanā vismaz divi gadi
Valsts valodas prasmes ne mazākas kā A
līmeņa 2. pakāpe

Piedāvājam:
Stabilu, atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu
pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijā

Darbu profesionāļu komandā un kopīgus pasākumus
Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)

Atalgojumu 850 - 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas
Ikmēneša piemaksu 5% apmērā no Būvniecības
nozares ģenerālvienošanās noteiktās minimālās mēneša
darba algas par iegūtu izglītību, kas atbilst veicamajai
profesijai
Apmācības un izaugsmes iespējas

Papildatvaļinājuma dienas papildus Darba likumā
noteiktajam
Finansiālu atbalstu ģimenēm (bērna piedzimšana,
ikgadējs pabalsts vecākiem, pabalsts nometņu apmaksai
u.c.)
Apbalvojumus par ilggadēju darbu, dzīves jubilejās u.c.

Lai pieteiktos vakancei, zvaniet: 25483819 vai sūtiet savu pieteikumu ar norādi “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.

