
Aicinām pieteikties, atsūtot savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi
“LVRTVC” uz Talent Art: info@talentart.lv  

Papildus informācijai lūdzu zvani Talent Art konsultantei 
Dacei Lācei, t.29420171.
Mēs sazināsimies ar pretendentiem/ēm, kuras tiks aicināti uz
pārrunām.

Piesakoties vakancei, pretendents/e piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto
personas datu apstrādei personāla atlases procesā.

 

Stabila pamatalga 2800-3300 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas
Prēmija reizi pusgadā atkarībā no darba rezultātiem, parasti daļu vadītājiem 15-30% no attiecīgā
perioda pamatalgas
Veselības apdrošināšana
Darbs draudzīgā un profesionālā kolektīvā
·Patstāvīgs, atbildīgs un dinamisks darbs uzņēmumā, kas strādā pie inovatīviem un valstiski
nozīmīgiem projektiem
Profesionālās attīstības iespējas
·Darba vieta – Ērgļu iela 14, Rīga

www.talentart.lv

Personāla attīstības daļas vadītāju
 

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) ir valsts
stratēģiskās telekomunikāciju infrastruktūras uzņēmums, kas nodrošina
ne tikai TV un radio apraidi, bet arī vietējo un starptautisko datu
pārraidi, datu centru un mākoņdatošanas pakalpojumus, kiberdrošības
risinājumus un eParakstu: www.lvrtc.lv. LVRTC ir mūsdienīgs uzņēmums
ar ambicioziem attīstības projektiem – mēs rekonstruējam ES augstāko
TV torni, izbūvējam optisko tīklu Latvijas reģionu attīstībai, optimizējam
valsts pārvaldes IKT infrastruktūru un realizējam valstiskas nozīmes
drošības projektus. LVRTC ir īstā vieta Tev, ja Tev ir svarīgi gan
profesionāli pilnveidoties izaicinošos projektos, gan just gandarījumu
par paveikto Latvijas attīstībai.
Šobrīd meklējam papildinājumu mūsu vadības komandai:

Iedzīvināt sistemātisku LVRTC vadītāju un darbinieku attīstību;

Iedvesmot un attīstīt PAD komandu;

Veicināt iekšējo komunikāciju un sadarbību, cita starpā piedaloties projekta komandā, kas plāno
un realizē pārcelšanos uz jaunu, vienotu biroju; 

Pilnveidot darbinieku motivācijas un darba samaksas sistēmu.

LVRTC ir ~240 darbinieki, un Personāla attīstības daļa (PAD) atbild par visu personāla vadības ciklu –

darbinieku piesaisti, atlasi, adaptāciju, motivēšanu, apmācību, attīstību, darba aizsardzību, iekšējo
komunikāciju, komandas saliedēšanu un personāla dokumentāciju. Mēs vēlamies pacelt LVRTC
personāla vadību nākošajā līmenī, noliekot cilvēku un tā attīstību pirmajā vietā, tāpēc no Tevis
sagaidām radošu un labākajā praksē balstītu piedāvājumu, kā to kopā ar uzņēmuma vadības
komandu veiksmīgi izdarīt. Šobrīd starp Taviem svarīgākajiem darbiem redzam šādus: 
 

Esi dzīvespriecīgs/a, enerģisks/a un ar savu piemēru spēj iedvesmot cilvēkus ap sevi 
Lieliski komunicē, darbs ar cilvēkiem Tev sagādā prieku un Tu spēj atrast individuālu pieeju
dažāda vecuma, specializācijas un vadības stila cilvēkiem  

Regulāri attīsti sevi, seko aktualitātēm personāla vadībā un esi atvērts/a jaunā tehnoloģijām 

Esi pieredzējis/usi personāla attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā, pārmaiņu vadībā un
personāla vadības procesu pilnveidošanā
Ieklausies citos viedokļos un argumentācijā, vienlaikus esi ar savu skaidru redzējumu, ko spēj
pārliecinoši aizstāvēt
Esi mērķtiecīgs/a, radoši meklē risinājumus un nepadoties grūtību priekšā 

Spēj  veiksmīgi vadīt sev padotu komandu, deleģējot, motivējot un attīstot savus darbiniekus 
Esi ieguvis/usi augstāko izglītību personāla vadībā vai vadības zinātnēs
Esi ar vismaz 3 gadu pieredzi vadītāja lomā un 5 gadu pieredzi personāla vadībā

Šis amats būs piemērots Tev, ja Tu:

Tavi ieguvumi:


