
Rehabilitācijas centrs “Jaunķemeri” ir Latvijas lielākā privātā stacionārā

ārstniecības iestāde ar 50 gadu pieredzi medicīniskajā rehabilitācijā un

kurortoloģijā. Rehabilitācijas centrs ir vienīgais rehabilitācijas centrs Latvijā,

kurā veiksmīgi tiek kombinētas mūsdienīgas medicīniskās rehabilitācijas

tehnoloģijas un tradīcijām bagātā kūrortoloģijas medicīna. Rehabilitācijas

centrā tiek sniegti gan valsts apmaksātie, gan maksas pakalpojumi, darbojas

ambulatorā klīnika un dienas stacionārs.

meklē

papildspēkus
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Vai Jūs vēlaties

profesionālus

izaicinājumus?

Vai Jums ir

profesionālās  

ambīcijas?

Vai Jūs, tapāt kā 

mūs, iedvesmo 

iespēja palīdzēt 

pacientam?

Vai Jūs vēlaties 

strādāt progresīvā 

medicīnas

iestādē?

Ja atbildes ir “JĀ!”, tad aicinām 

Rehabilitācijas centra “Jaunķemeri”

komandai pievienoties…



Galveno fizikālās un 
rehabilitācijas 

medicīnas ārstu
stacionārā

Rehabilitācijas 
dienas stacionāra 

vadītāju

FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS 

MEDICĪNAS ĀRSTU:



Ieguvumi strādājot pie mums

pilna vai nepilna darba slodze,

elastīgs darba laika grafiks

atalgojums no 2800 EUR (par

slodzi)

piemaksas atbilstoši

darba apmēram (% no sniegto

maksas pakalpojumu summas

centra ambulatorā klīnikā)

sociālās

garantijas

atbildīgs un interesants darbs 

multiprofesionālā

rehabilitācijas komandā

transports nokļūšanai

uz darbu (no Rīgas)

subsidētas

darbinieku pusdienas

iespēja izmantot centra 

īpašos piedāvājumus

papildatvaļinājumi

un papildu brīvdienas

vērtīga pieredze darbā

vienā no Latvijā vadošajiem 

rehabilitācijas centriem

profesionālas apmācības 

un izaugsmes iespējas

plašs, draudzīgs,

daudzpusīgs kolektīvs

kolektīva saliedēšanās

pasākumi

uzņēmuma sveicieni

jubilejās un Ziemassvētkos



Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt

uz e-pastu personals@jaunkemeri.lv

Atbildes uz jautājumiem: 28382930

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Atsūtot pieteikuma dokumentus, kuros

norādīti Jūsu personas dati, Jūs piekrītat, ka visa Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam SIA “Sanare – KRC JaunŲemeri” un saziņai ar Jums. Līdz darba 

tiesisko attiecību nodibināšanai norādītās apstrādes tiesiskais pamats ir personas piekrišana un to var atsaukt līdz atlases procesa beigām, sazinoties ar Datu pārzini.

Datu pārzinis: SIA “Sanare – KRC JaunŲemeri”, reģistrācijas numurs: 42803001859, juridiskā adrese: Kolkas ielā 20, Jūrmalā

LV – 2012, Latvijā. E-pasts saziņai: personals@jaunkemeri.lv
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