
Rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” ir Latvijas lielākā privātā stacionārā ārstniecības iestāde 
ar 55 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.

REHABILITĀCIJAS CENTRS „JAUNĶEMERI”
aicina savai komandai pievienoties:

VIESMĪLI

SIA „SANARE – KRC JAUNĶEMERI” Kūrorta Rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri”
Ārstniecības iestādes kods 1300 - 64003

Kolkas iela 20, Jūrmala, LV – 2012; Tālrunis 67733522; fax 67731889 e-pasts:
sanare@jaunkemeri.lv; mājas lapa: www.jaunkemeri.lv



Piedāvājam:

 ♦ Pilnu darba slodzi summētā darba laika ietvaros (maiņu grafiks);
 ♦ Sagatavot (sakārtot) ēdamzāli, darbam nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, galda klāšanai 

nepieciešamos  traukus un galda veļu; 
 ♦ No darba apjoma, intensitātes un kvalitātes atkārīgu atalgojumu:  

 R Stundas tarifa likme no 3,90 – 4,68 EUR/stundā)  un sociālās garantijas;

 ♦ Tālākizglitības kursu izmaksu segšanu; 
 ♦ Kolektīva saliedēšanās pasākumus;
 ♦ Subsidētas darbinieku pusdienas;
 ♦ Atbalstošo kolēģu palīdzību savu veselības jautājumu risināšanā;
 ♦ Vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē.

Darba pienākumi:

 ♦ Piedalīties ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas procesā Rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” 
Ēdināšanas nodaļā; 

 ♦ Sagatavot (sakārtot) ēdamzāli, darbam nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, galda klāšanai 
nepieciešamos  traukus un galda veļu; 

 ♦ Klāt galdus ikdienas ēdienreizēs;
 ♦ Pasniegt gatavus ēdienus un dzērienus pacientiem ēdamzālē;
 ♦ Pasniegt gatavus ēdienus un dzērienus pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem pacientu 

palātās. 

Prasības pretendentam:

 ♦ Sadarbspējīgs Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 ♦ Teicamas komunikāciju un sociālās prasmes, pozitīva attieksme, loģiskā domāšana, precizitāte un 

augsta atbildības sajūta;
 ♦ Teicamas latviešu valodas zināšanas (krievu valodas un citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas 

par priekšrocību);
 ♦ Spēja attīstīties un apgūt jaunas lietas, stresa noturība;
 ♦ Vēlama klientu apkalpošanas pieredze.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:  personals@jaunkemeri.lv vai iesniegt SIA „Sanare 
– KRC Jaunķemeri” Personāla nodaļā Jūrmalā, Kolkas ielā 20, Jūrmala, LV-2012.

Tālrunis informācijai: 67733267



Pieteikuma dokumentos lūdzam norādīt tikai tādu informāciju, kura nepieciešama, lai novērtētu 

Jūsu piemērotību vakantajam amatam un kas attiecas uz paredzētā darba veikšanu.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

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


