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Nodarbinātības valsts aģentūra

VECĀKAIS KONSULTANTS

Uz vakanču sarakstu

DARBA APRAKSTS
Latvijas Zinātnes padome (reģ. Nr. 90000048222)
izsludina atklātu konkursu uz vecākā konsultanta sabiedrisko attiecību jautājumos
darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku)
Amata mērķis:
Attīstīt zinātnes komunikāciju un popularizēšanu Latvijā, plānot, koordinēt un īstenot Padomes komunikācijas un sabiedrisko attiecību politiku,
organizēt un vadīt ārējās un iekšējās komunikācijas procesu, veidojot un uzturot pozitīvu Padomes publisko tēlu.
Galvenie amata pienākumi:
- Izstrādāt Padomes komunikācijas stratēģiju, kas ietver stratēģiskās komunikācijas plānu, sabiedrisko attiecību,
sociālo mediju un iekšējās komunikācijas stratēģiju, kā arī koordinēt tās īstenošanu.
- Organizēt un veikt Padomes darbu sabiedrisko attiecību, komunikācijas un sabiedrības informēšanas jomā.
- Izstrādāt Padomes tēla veidošanas ieteikumus, koordinēt un organizēt Padomes tēla veidošanu un ar to saistītos
reprezentācijas pasākumus, sekmēt pozitīvu Padomes publicitāti.
- Nodrošināt Padomes sociālo mediju kontu uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošinot tajos regulāru komunikāciju par
Padomes kompetences aktuālajām tēmām.
- Nodrošināt Padomes oficiālā viedokļa un informācijas izplatīšanu un izskaidrošanu Latvijas un ārvalstu informācijas
līdzekļos.
- Veidot un uzturēt mediju attiecības.
- Veikt Padomes tīmekļvietnes redaktora pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:
- Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām
speciālajām mācībām.
- Vismaz divu gadu darba pieredze komunikācijas jomā (lūdzam noradīt CV darba pieredzi, kas to apliecina, un
periodu, kad minētā pieredze iegūta).
- Pieredze komunikācijas pasākumu plānošanā, informatīvu materiālu, tostarp publikāciju un preses relīžu,
sagatavošanā un pasākumu organizēšanā.
- Praktiskā pieredze mājaslapas satura vadībā un tekstu redaktora pienākumu veikšanā.
- Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē.
- Vēlama darba pieredze publisko iepirkumu jomā.
-

Digitālā pratība (lūdzam motivācijas vēstulē aprakstīt digitālā

satura veidošanas rīku izmantošanu

profesionālajā darbībā).
-

Profesionāla izpratne par darba specifiku mārketinga, komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomā.

-

Izpratne par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu.

-

Zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem.

-

Ļoti labas angļu valodas zināšanas.

-

Analītiskā domāšana, kreativitāte un problēmu risināšana.

-

Prasme noteikt prioritātes, patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu.

-

Prezentēšanas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas), sadarbības un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:
- Iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē.
- Mēnešalga: 1.kategorijai 1052 euro, 2.kategorijai 1209 euro, 3.kategorijai 1382 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā amata
pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska Padomes funkciju izpildei.
- Sociālās garantijas.
- Darba vietu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14 (Vecrīgā).
Iesniedzamie dokumenti:
1. motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi komunikācijas jomā, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta
(ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);
2. amata pretendenta dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae);
3. amata pretendenta izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības
akadēmisko atzīšanu Latvijā).

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/292775164
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Nodarbinātības valsts aģentūra

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras
Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus:
- nosūtot pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050) vai;
- nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „LZP Vecākais konsultants sabiedrisko attiecību jautājumos”.
Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks amata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā
izvērtēšana prioritārajām prasībām;
2.kārtā iekļuvušie amata pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā latviešu un angļu valodā būs jāsniedz sagatavotā
prezentācija par tēmu „Kā mūsdienās nodrošināt sekmīgu komunikāciju”, tiks izvērtēts pretendenta praktiskais darbs un
profesionālā sagatavotība vecākā konsultanta sabiedrisko attiecību jautājumos amata aprakstā noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
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, Izglītības
un zinātnes ministrija informē, ka:
1)

jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)
iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2,
Rīga, LV-1050.
Tālrunis uzziņām 67047949.

PRASMES
VALODU ZINĀŠANAS
Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Rakstīšana

Angļu

Alga bruto 1052 - 1382 EUR
Vakances Nr. 210326-141
Uzņēmums LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
Darba vietas adrese LATVIJA, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga
Darbības joma Valsts pārvalde
Aktuāla līdz 09.04.2021
Pieteikto vietu skaits 1
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