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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 centrs „Jaunķemeri” par savām 
prioritātēm ir noteicis augstas kvalitātes medicīniskās rehabilitācijas, ārstniecības un veselības 
veicināšanas pakalpojumus, cilvēkresursu attīstību un mūsdienīgu tehnoloģiju iegādi, rehabilitācijas 
programmu pilnveidošanu atbilstoši Latvijas un Eiropas vadlīnijām. Rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” 
piedāvā neirorehabilitācijas, ortopēdijas, kardioloģijas un citas rehabilitācijas programmas, pielietojot 
plašas rehabilitācijas tehnoloģijas. Rehabilitācijas centrā tiek sniegti gan valsts apmaksātie, gan maksas 
pakalpojumi, darbojas ambulatorā klīnika un dienas stacionārs. 

 
 

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 Jūs esat 

PACIENTU APRŪPĒTĀJS/-A 
un varat mūs pārliecināt, ka no sirds ticat vispārpieņemtām 
atbildēm uz šiem jautājumiem, laipni lūdzam pievienoties 
Rehabilitācijas centra „Jaunķemeri” speciālistu komandai! 
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Galvenie pienākumi: 

 Veikt medicīniskās māsas nozīmētās darbības, nodrošināt aprūpi pacientiem ar funkcionāliem 
traucējumiem pamatvajadzību nodrošināšanai medicīniskās rehabilitācijas kursa ietvaros; 

 Asistēt māsai veikt pacienta novērtēšanu un aprūpes problēmu noteikšanu; 
 Novērtēt pacienta spējas veikt ikdienas aktivitātes savas kompetences ietvaros; 
 Palīdzēt pacientam apģērbties un veikt ikdienas aktivitātes; 
 Palīdzēt pacientam veikt nepieciešamos higiēnas pasākumus; 
 Pavadīt pacientu rehabilitācijas centra teritorijā. 

 

Prasības pretendentam: 

 pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība; 
 vēlama atbilstoša darba pieredze veselības aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā; 
 valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu; 
 krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī; 
 labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā; 
 spēja plānot un organizēt savu darbu. 

 
KRC „Jaunķemeri” piedāvā: 

 darba vietu sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē, kūrortpilsētā Jūrmalā; 
 pilnu vai nepilnu darba slodzi; 
 elastīgu darba laika grafiku summētā darba laika ietvaros; 
 kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu (stundas tarifa likme no 4,50 EUR) un sociālās garantijas; 
 patstāvīgu un atbildīgu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā; 
 tālākizglītības kursu izmaksu segšanu; 
 kolektīva saliedēšanās pasākumus; 
 subsidētas darbinieku pusdienas; 
 atbalstošo kolēģu palīdzību savu veselības jautājumu risināšanā; 
 iespēju izmantot centra īpašos piedāvājumus; 
 vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē. 

 
 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@jaunkemeri.lv vai iesniegt SIA 
„Sanare – KRC Jaunķemeri” Personāla daļā (Kolkas iela 20, Jūrmalā). Tālrunis informācijai: 67733267. 
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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 

 

Jaunķemeri” 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 Jaunķemeri”, reģistrācijas numurs: 42803001859, juridiskā adrese: Kolkas ielā 20, Jūrmalā, 

LV – 2012, Latvijā. 

E-pasts saziņai: personals@jaunkemeri.lv 


