Krimuldas vidusskolas peldbaseins aicina darbā peldēšanas treneri uz peldsezonas
laiku.
Prasības:




Izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta
speciālistam noteiktajām prasībām”
vēlama iepriekšēja darba pieredze vai iemaņas konkrēta darba veikšanai labas
saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:





vadīt individuālās un grupu nodarbības peldēšanā;
konsultēt peldbaseina apmeklētājus, lai uzlabotu viņu peldēt prasmi;
plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
atbildēt par peldētāju drošību baseinā.

Piedāvājam:






nepilnu darba slodzi;
stabilus ienākumus;
darbu draudzīgā kolektīvā;
sociālās garantijas
atalgojumu EUR 750,00 par likmi pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Pieteikumus (CV un Motivācijas vēstule) nosūtīt uz e-pasta adresi
baseins@krimulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas vidusskolas peldbaseina
vadītājai Līgai Ozoliņai (Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas
novads, tālr. 29114779)

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus)
augstāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai. Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc
norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi
Jūs varat iepazīties www.krimuldasskola.lv

Krimuldas vidusskolas peldbaseins aicina darbā medicīnas māsu uz peldsezonas
laiku.
Prasības:




pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
reģistrācija ārstniecības personu reģistrā (māsa vai ārsta palīgs);
vēlama iepriekšēja darba pieredze vai iemaņas konkrēta darba veikšanai labas
saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:






nodrošināt sanitāri higiēnisko normu prasību izpildi;
atrasties sporta kompleksā, lai varētu sniegt medicīnisko palīdzību un
kontrolētu ūdens kvalitāti;
veikt apmeklētāju vizuālo tīrības pārbaudi;
veikt peldētāju uzraudzību baseina telpās;
pārbaudīt temperatūru un uzraudzīt apmeklētājus pirtīs.

Piedāvājam:






nepilnu darba slodzi (darbs sestdienās un svētdienās);
stabilus ienākumus;
darbu draudzīgā kolektīvā;
sociālās garantijas
atalgojums saskaņā ar 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.851
“Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes
jomā nodarbinātajiem”.

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Pieteikumus (CV un Motivācijas vēstule) nosūtīt uz e-pasta adresi
baseins@krimulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas vidusskolas peldbaseina
vadītājai Līgai Ozoliņai (Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads,
tālr. 29114779)

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus)
augstāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai. Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc
norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi
Jūs varat iepazīties www.krimuldasskola.lv

Krimuldas vidusskolas peldbaseins, aicina darbā apkopēju uz peldsezonas laiku.
Prasības:


vēlama iepriekšēja darba pieredze vai iemaņas konkrēta darba veikšanai labas
saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:


Nodrošināt tīrību un kārtību peldbaseina telpās, atbilstoši MK noteikumiem
Nr.37 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem”;

Piedāvājam:






nepilnu darba slodzi;
stabilus ienākumus;
darbu draudzīgā kolektīvā;
sociālās garantijas
atalgojumu EUR 461,00 par likmi pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Pieteikumus (CV un Motivācijas vēstule) nosūtīt uz e-pasta adresi
baseins@krimulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas vidusskolas peldbaseina
vadītājai Līgai Ozoliņai (Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads,
tālr. 29114779)

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus)
augstāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai. Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc
norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi
Jūs varat iepazīties www.krimuldasskola.lv

