RSAC “Mežciems” izsludina nepilna darba laika
fizioterapeita (pašnodarbinātas personas) amata
pretendentu konkursu
Amata mērķis: Nodrošināt klientu vispārējā fiziskā stāvokļa saglabāšanu un/vai
uzlabošanu, slimību un traumu profilaksi fizioterapijas ietvaros. Nodrošināt
funkcionālās rehabilitācijas sniegšanu pēc traumām, akūtu un hronisku slimību
periodā, izmantojot funkcionālos palīglīdzekļus. Balstoties uz klientu
funkcionālo veselības stāvokli, izstrādāt rekomendācijas klientiem, sociālās un
veselības aprūpes personālam.
Prasības:
 fizioterapeits ar augstāko profesionālo izglītību, ārstniecības personu
reģistrs, sertifikāts;
 praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 vēlama pieredze darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar
invaliditāti;
 patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
 augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta, prasme kontaktēties ar
cilvēkiem;
 Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē;
 krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 zināšanas par sanitārajā un higiēnas prasībām;
 zināšanas par darbā lietojamiem tehniskajiem palīglīdzekļiem,
iekārtām, ierīcēm, to darbības principiem, lietošanas noteikumiem;
 zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to
racionālu organizāciju, darba režīmu;
 ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības, darba aizsardzības
noteikumus, higiēnas prasības, ētikas normas.
Darbs saistīts ar RSAC ”Mežciems” klientiem, tai skaitā ar funkcionāliem
traucējumiem, pansijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.
Fizioterapeitam piedāvājam: nepilnas slodzes darba laiku un brīvu darba grafiku
(kā pašnodarbinātai personai), atalgojumu 400.00 EUR mēnesī, atsaucīgus un
laipnus kolēģus.
Pretendentiem līdz 27.03.2020. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes
centra “Mežciems” Rīgā, Malienas ielā 3A, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu:
mezciems@riga.lv ar norādi „Fizioterapeita amata konkursam”:
 motivētu pieteikumu,
 profesionālo aprakstu (CV),
 izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas
vai CV norādīt personu, pie kuras vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Veselības aprūpes nodaļas vadītāja,
vecākā medicīnas māsa Guna Gerķe, 67181052; 26191503.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par
fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) 13. pantu, Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas sociālās aprūpes centrs
“Mežciems” Adrese: Malienas iela 3A, Rīga, LV-1074; elektroniskā pasta
adrese: mezciems@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un
informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5,
Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu šīs konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta atlases laikā,
pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem,
lai nodrošinātu iestādes tiesiskās intereses. Gadījumā, ja iestāde saņem sūdzības
par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija
tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts uzņēmuma līgums, tad CV un tam pievienotie
dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu lietai un glabāti lietas
glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta
apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai
dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos
gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret
apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi
Datu valsts inspekcijā.

