
SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri” (Ārstniecības iestādes kods 1300 – 64003) 

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri – Latvijā lielākā privātā stacionārā ārstniecības iestāde ar vairāk kā 50 

gadu pieredzi. 

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  

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

un varat mūs pārliecināt, ka no sirds ticat vispārpieņemtām atbildēm uz šiem jautājumiem, 

laipni lūdzam pievienoties Rehabilitācijas centra „Jaunķemeri” speciālistu komandai! 

Darba vieta: Kolkas iela 20, Jaunķemeri, Jūrmala 

Galvenie pienākumi: 

 veikt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pienākumus savas specialitātes ietvaros; 

 veikt pacientu novērtēšanu, ārstēšanu un izglītošanu savas kompetences ietvaros; 

 novērtēt pacientu funkcionālās spējas un medicīnisko stabilitāti; 

 piedalīties individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā; 

 piedalīties multidisciplinārās rehabilitācijas komandas darbā; 

 veikt ambulatoro pacientu konsultācijas. 

 Prasības pretendentam: 

 augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)  ar specializāciju fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta 

specialitātē; 

 reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā; 

 sertifikāts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta specialitātē ; 

 valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu; 

 datorprasmes; 

 krievu un angļu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī; 

 labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā; 

 augsta atbildības sajūta, lojalitāte; 

 spēja plānot un organizēt savu darbu. 

KRC „Jaunķemeri” piedāvā:       

 pilnu darba slodzi (elastīgs darba laika grafiks); 

 mēneša darba algu sākot no 2000,00 EUR par slodzi; 



 piemaksas par Ambulatorās klīnikas pacientu vizītēm; 

 sociālās garantijas; 

 patstāvīgu, atbildīgu un interesantu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā; 

 vērtīgu pieredzi darbā vienā no Latvijā vadošajiem rehabilitācijas centriem; 

 plašu, draudzīgu, daudzpusīgu kolektīvu; 

 profesionālas apmācības un izaugsmes iespējas; 

 kolektīva saliedēšanās pasākumus; 

 uzņēmuma sveicienus jubilejās un Ziemassvētkos; 

 transportu nokļūšanai uz darbu; 

 subsidētas darbinieku pusdienas; 

 iespēja izmantot centra īpašos piedāvājumus; 

 papildatvaļinājumus un papildu brīvdienas. 

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu 

personals@jaunkemeri.lv Tālrunis informācijai: 67733267. 
__________________________________________________________________________________ 

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 

  

 

mailto:personals@jaunkemeri.lv

