
 

                           SIA ”CĒSU KLĪNIKA” 

Reģistrācijas Nr.44103057729 

aicina darbā 

Personāla datu 
analītiķi/uzskaitvedi 

PERSONĀLVADĪBAS DAĻĀ 
Prasības pretendentiem/-ēm: 

• 2.  līmeņa augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības jomā; 
• Loģiska, strukturēta un analītiska domāšana, precizitāte un spēja strādāt ar lielu 

informācijas, un datu apjomu; 
• Obligātas valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
• Teicamas saskarsmes spējas, prasme strādāt patstāvīgi un komandā; 
• Prasme risināt problēmsituācijas un strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes 

apstākļos; 
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel) un grāmatvedības uzskaites 

programmām un pārējo biroja tehniku, pieredze ar „Horizon”  grāmatvedības programmu 

tiks uzskatīta par priekšrocību; 

• Pieredze līdzīgā amatā vismaz 1 gads. 

Galvenie amata pienākumi: 
• Analizēt lielu datu apjomu ar personālu saistītos jautājumos, saskatīt iegūto datu 

kopsakarības, identificēt riskus un sniegt priekšlikumus nodaļas vadītājam; 
• Veidot analītisko datu struktūru, sagatavot analītiskus kopsavilkumus, izstrādāt personāla 

vajadzībām paredzēto līdzekļu budžeta projektu; 
• Veikt Klīnikā nodarbināto rezidentu uzskaiti, apkopojot datus „Horizon” sistēmā par  

rotācijas laika periodiem iztērētajām naudas summām; 
• Kontrolēt atbilstību  noteiktajai  virsstundu uzskaitei Klīnikā, salīdzināt programmā „HOP”  

darbinieku   uzrādīto stundu skaitu  ar  „Horizon”  ievadīto  stundu skaitu saskaņā ar 
Darba līgumu un attiecīgajā mēnesī iesniegto rīkojumā norādīto stundu skaitu; 

• Dalība Horizon Personāla moduļa pilnveidošanā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus un 
precīzus datus; 

• Piedalīties darba samaksas politikas ieviešanā; 

• Automatizēta rīkojumu izveide un izpilde, aprakstīšana. 

Mēs piedāvājam:  
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; 
• Veselības apdrošināšanu pamatdarbā strādājošiem, pēc nostrādātajiem 6 mēnešiem; 
• Profesionālās attīstības un pilnveides iespējas; 
• Dinamisku darba vidi, draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus. 

Darba veids:  
Darba līgums uz nenoteiktu laiku. 
Darba veikšanas vieta: SIA “CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.  
Darba režīms: Normālais  darba laiks, 40 stundu darba nedēļa. 
 

Darba samaksa: EUR 1000 pirms nodokļu nomaksas.  

Pieteikumu, norādot “Personāla datu analītiķis/uzskaitvedis” var iesniegt līdz 2023. gada 
1.martam: elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: 
baiba.sproge@cesuklinika.lv 
Pieteikums satur šādus dokumentus: 

• dzīves un darba gaitu apraksts (CV);  
• pieteikuma vēstule. 

Sīkāka informācija: tālr. 64125467 vai 28656653, Personālvadības daļas vadītāja Baiba Sproģe 
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