
Mēs esam dinamisks un strauji augošs mācību centrs Latvijas Universitātes paspārnē (www.vumc.lu.lv), kas piedāvā profesionālās
pilnveides mācību programas pieaugušajiem. Šobrīd ir izcils laiks būt daļai no LU VUMC komandas, jo mēs attīstām digitālos
projektus, un tas nozīmē interesantu katru darba dienu.
Latvijas Universitāte nodrošina ļoti labu sociālo atbalstu, mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu darbam attālināti vai no biroja, un citus
laba darba nosacījumus.

Anna, 
Projektu vadītāja asistente
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Ja Tu vēlies  gūt vērtīgu pieredzi, sūti savu CV un motivācijas vēstuli (kāpēc
mums izvēlēties tieši Tevi) līdz 31.03. 2021. uz Talent Art, epasts:
info@talentart.lv

Vai arī pastāsti par šo iespēju citiem. 

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz nākamo kārtu.

Aicinām darbā komandas biedru

PROJEKTA KOORDINATORU

Bagātinoša darba pieredze un daudzveidīgi pienākumi
Darbs komandā kopā ar lieliskiem kolēģiem 
Atalgojumu sākot ar 800 euro uz rokas, iespēja saņemt  prēmiju par
izciliem rezultātiem
Pēc pārbaudes laika veselības un dzīvības apdrošināšana, iespēja mācīties
VUMC kursos un piedalīties starptautiskos projektos
Elastīgs darba laiks (mums ir svarīgi, ka Tu vari strādāt līdz 19.00)

Tavi ieguvumi būs:

Tavu pienākumu jomas:
Būt projektu vadītāja "labajai rokai" mācību procesa nodrošināšanā
Atbalsts pasniedzējiem un studējošajiem
Digitālais mārketings
Dokumentācija, atskaites, citi administratīvi uzdevumi

Piesakies, ja Tu esi  
komandas spēlētājs ar labām digitālām prasmēm, un esi labos draugos ar datoru.
Tev ir latviešu un angļu valodas zināšanas,  spēja strādāt patstāvīgi, augsta
atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes un būt elastīgam, izcilas prasmes
sadarboties un sniegt atbalstu. Tev patīk kārtība un labi padarīts darbs. Tu atrodi
risinājumus, nevis problēmas. Tev būs vieglāk strādāt, ja Tev ir līdzīga darba
pieredze (asistēšana, administrēšana, iespējams, arī projektu vadība) un izpratne
par izglītības organizēšanu


