
 
 
 
 
 

Ugunsdzēsības aparātu korpusu un metāla kannu ražošanas uzņēmums aicina darbā: 

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU (-I) 
 

Galvenie darba pienākumi: 

 Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas organizēšana, uzturēšana un pilnveidošana; 
 Darbinieku apmācība un instruēšana darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos; 
 Darba aizsardzības dokumentācijas izstrādāšana un uzturēšana; 
 Darbinieku obligāto veselības pārbaužu organizēšana un uzraudzība; 
 IAL sistēmas uzturēšana; 
 Darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana un preventīvo pasākumu veikšana; 
 Darba aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzība; 
 Saimniecisko darbu pārraudzība, saprotot, ka sakārtota darba vide ir droša darba vide. 

Mēs sagaidām kandidātu ar: 

 Augstākā izglītība darba aizsardzības jomā; 
 Pieredze darba aizsardzības jomā ražošanas uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību; 
 Apgūta apmācību programma “Ugunsdrošība un aizsardzība” (160h) tiks uzskatīta par 

priekšrocību; 
 Izpratne par tehniskiem jautājumiem, ražošanā iespējamiem darba vides riskiem un to 

samazināšanas paņēmieniem; 
 Labas datorprasmes; 
 Spēja sadarboties un strādāt komandā; 
 Spēja organizēt un plānot darbu, proaktīvi risināt darba jautājumus. 

Mēs piedāvājam: 

 interesantu un atbildīgu darbu stabilā ražošanas uzņēmumā 
 profesionālās pilnveidošanās un apmācības iespējas 
 regulāri izmaksātu, pieredzei, prasmēm un zināšanām atbilstošu  

atalgojumu no 800-1000 EUR mēnesī un sociālās garantijas  
 nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu 
 labus darba apstākļus un sakārtotu darba vidi 
 citus papildu labumus. 

   
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu darbs@valpro.lv ar norādi “Darba 
aizsardzības speciālists”. Tālrunis papildus informācijai: 64207235, 29413500. 
 
Pateicamies par atsaucību un informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai atlases 
kārtai. 
 
Piesakoties vakancei, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai personāla atlases 
procesā. Konfidencialitāti garantējam. 
 

 
VALPRO ir viens no lielākajiem  metāla apstrādes uzņēmumiem Latvijā. Jau vairāk kā 55 gadus piedāvājam 
augstākās kvalitātes metāla produktus un metāla apstrādes pakalpojumus klientiem visā pasaulē. 
91% saražoto produktu piedāvājam vairāk kā 33 valstīs. Uzņēmuma produkti ir iemantojuši atpazīstamību un 
lietotāju atzinību civilajā un militārajā sektorā ne vien Eiropā, bet arī Austrālijā, Ziemeļamerikā, Āzijā un Āfrikā.  


