
SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri” (Ārstniecības iestādes kods 1300 – 64003) 

Kūrorta Rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” aicina savai komandai pievienoties :  

FIZIOTERAPEITU 

 

Darba vieta: Kolkas ielā 20, Jaunķemeri, Jūrmalā 

 

Galvenie pienākumi: 

 klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, iegūto datu novērtēšana un analīze; 

 individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana; 

 fizioterapijas individuālo un grupu nodarbību vadīšana. 

Prasības pretendentam: 

 profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē ar 

kvalifikāciju fizioterapeits; 

 ārstniecības personas reģistrs; 

 vēlams sertifikāts fizioterapeita specialitātē; 

 valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu; 

 krievu un angļu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī; 

 labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā; 

 augsta atbildības sajūta, lojalitāte; 

 spēja plānot un organizēt savu darbu; 

 nūjošanas un/ vai slinga terapijas sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību. 

  

KRC „Jaunķemeri” piedāvā: 

  pilnu un nepilnu darba slodzi (elastīgs darba laika grafiks); 

  kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu (mēneša darba alga no 960,00 EUR – 1145,00 EUR ,  ka arī % no 

maksas pakalpojumu realizācijas summas)  un sociālās garantijas; 

  patstāvīgu, atbildīgu un interesantu darbu draudzīgā komandā; 

  vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē; 

  profesionālo izaugsmi. 

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@jaunkemeri.lv 

vai iesniegt KRC „Jaunķemeri” Personāla nodaļā Jūrmalā, Kolkas ielā 20, Jūrmala, LV-2012. (tel.67733267) 

 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. 

__________________________________________________________________________________ 

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / 

konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Atsūtot pieteikuma dokumentus, kuros norādīti Jūsu personas dati, Jūs piekrītat, ka 

mailto:personals@jaunkemeri.lv


visa Jūsu sniegtā informācija  tiks izmantota tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam  SIA “Sanare – KRC 

Jaunķemeri” un  saziņai ar Jums. Līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai norādītās apstrādes tiesiskais pamats ir personas 

piekrišana un to var atsaukt līdz atlases procesa beigām, sazinoties ar Datu pārzini. 

Datu pārzinis: SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri”, reģistrācijas numurs: 42803001859, juridiskā adrese: Kolkas ielā 20, 

Jūrmalā,  

LV – 2012, Latvijā. 

E-pasts saziņai: personals@jaunkemeri.lv 
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