KONKURSS UZ ŠOFERA/KURJERA VAKANCI
Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā izsludina konkursu uz
vakanto šofera/kurjera štata vietu
(pilna slodze, 40 stundas nedēļā)
no 2018. gada novembra sākuma.

Galvenie darba uzdevumi:
● Vēstniecības dienesta automašīnu atbildīga vadīšana (vieglās a/m un mikroautobuss)
● Vēstniecības dienesta automašīnu atbildīga uzturēšana un apkope
● Vēstniecības kurjera pienākumu izpilde un iepirkumi Rīgā
● Komandējumi Latvijā (iespējami arī vairāku dienu)
● Dalība vēstniecības organizēto sarīkojumu sagatavošanā
● Dežuranta aizvietošana
Prasības kandidātiem/kandidātēm:
● Transporta līdzekļa vadītāja apliecība (B vai salīdzināmas kategorijas tiesības)
● Amata pienākumu veikšanai atbilstošs veselības stāvoklis
 Pabeigta vidējā izglītība, vidējā profesionālā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību
 Vairākus gadus ilga autovadītāja pieredze (bez CSN), iepriekšēja pieredze šofera darbā tiks
uzskatīta par priekšrocību
 Atbildīgs un neagresīvs transporta līdzekļa vadīšanas stils, stingri ievērojot Latvijas ceļu
satiksmes noteikumus
● Pamatzināšanas angļu vai vācu valodā
● Labas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
● Spēja strādāt komandā un kontaktēties ar citiem

● Rūpīga darba pienākumu izpilde, cilvēks, uz kuru var paļauties
● Elastīgums attiecībā uz darba laiku (piem., gatavība strādāt virsstundas, iespējams, arī vakaros un
nedēļas nogalē, kā arī ārpus Rīgas)
● Kopta āriene, nopietna izturēšanās, pārliecinošas manieres
Darba līguma noteikumi atbilst Vācijas vēstniecības Rīgā vietējo darbinieku standartlīguma
regulējumam. Vēstniecība piedāvā Latvijas apstākļiem atbilstīgu darba algu.
Kandidātiem bez Latvijas pilsonības nepieciešama derīga darba atļauja.
Lūdzam iesniegt pieteikumu vācu vai angļu valodā un dokumentus:
 CV tabulas formā
 fotogrāfiju 4 x 3 cm,
 diplomu kopijas,
 vēlams: ieteikuma vēstules,
 izziņas par iepriekšējām darba vietām,
 CSDD izziņu par pārkāpumu neesamību
 transporta līdzekļa vadītāja apliecības kopiju, kā arī pases vai ID kartes kopiju,
kā arī īsu motivācijas vēstuli.
līdz 28. septembrim, nosūtot uz adresi:
Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība
Lindai Leites kundzei
Raina bulv. 13
LV-1050 Rīga
Pirms tam var arī visu nosūtīt elektroniski: vw-101@riga.diplo.de
Informācija pa telefonu: 00371 67 08 51 14 (Linda Leites kundze).
Personīga saruna ir plānota 41. kalendāra nedēļā. Ar to saistīto ceļojuma izmaksu kompensācija
diemžēl nav iespējama.

