VSIA Rīgas cirks aicina darbā apkopēju uz apjoma darbu likmi!
Darba pienākumi:
1. Katru dienu, reizi nedēļā, pēc vajadzības:
- Skatītāju zāles grīdas mitrā uzkopšana (labās un kreisās puses parters un balkons);
- Skatītāju zāles krēslu noslaucīšana;
- Skatītāju koridora grīdu un spoguļu mazgāšana;
- Mazās skatītāju zāles- Zirgu staļļa grīdas un krēslu sausā un mitrā uzkopšana;
- Sieviešu un vīriešu tualešu tīrīšana (tualetes podu mazgāšana un dezinfekcija, tualetes grīdu un
flīžu mazgāšana, izlietņu tīrīšana, tualetes papīra un šķidro ziepju nolikšana tualetes telpās,
spoguļu tīrīšana);
- Tualešu un arēnai pieguļošo gaiteņu logu mazgāšana;
- Kāpņu mazgāšana (uz vīriešu tualeti);
- Putekļu slaucīšana no radiatoriem un ūdens caurulēm, ugunsdzēšamajiem aparātiem;
- Telpaugu apliešana;
- Atkritumu šķirošana un iznešana.
- Paklāju tīrīšana ar putekļu sūcēju un flīžu grīdu mazgāšana;
- Cirka skolas telpu sausā un mitrā uzkopšana;
- Telpu uzkopšanas laikā ievērot higiēnas un sanitārās normas;
2. Sekot līdzi mazgāšanas līdzekļu un higiēnas preču uzskaitei un nodrošināt to pasūtīšanu sadarbībā
ar saimniecības daļas vadītāju;
3. Saudzīgi izturēties pret inventāru un ekonomiski izlietot darbam piešķirtās saimniecības preces;
4. Pastiprināti rūpēties par tīrības nodrošināšanu kultūras iestādē, ja tiek veikti remontdarbi vai
pastāv kādi citi faktori paaugstinātai netīrībai iestādē;
5. Informēt vadību par veiktajiem pasākumiem (pēc vadības lūguma);
6. Rūpēties par sadzīves ķīmijas lietošanu un uzglabāšanu atbilstoši darba drošības noteikumiem;
7. Nekavējoties ziņot kultūras iestādes vadībai, kad konstatēts
personu veselības un drošības apdraudējums;
8. Veikt sava darba pašanalīzi;
9. Ievērot darba kārtību un ētikas normas;
10. Pildīt citus vadības rīkojumus.

Prasības kandidātiem:
Spēja un gatavība veikt darba pienākumus augstā kvalitātē, strādājot ātri un rūpīgi;
Atbildības sajūta un precizitāte – būt laikā un izdarīt visu uzdoto līdz galam;
Spēja komunicēt par darba pienākumu izpildi;
Vismaz vidējā izglītība, latviešu valodas sarunvalodas un lasītprasme;
Labs vispārējās veselības stāvoklis, lai veiktu darba pienākumus;

Piedāvājam:
-

Stabilu atalgojumu vienmēr laikā - par apjoma darbu. Bruto 18,08 Eiro par 4 stundu darbu;
Nodrošinām mainīgu apjomu katru mēnesi, bet ne mazāk par 2 apjomiem nedēļā. Sakarā ar lielo
tīrīšanas darbu apjomu pēc remontdarbiem, pirmajā mēnesī paredzams 20 apjomu darbs;
Veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
Draudzīgu kolektīvu un atsaucīgus kolēģus;
Darbu Rīgas centrā ar iespēju apmeklēt cirka notikumus un līdzdarboties kultūras iestādes
atdzimšanā;

Pieteikšanās: sūtot vārdu, uzvārdu un īsu motivāciju uz cirks@cirks.lv vai zvanot +371 67213479.
Darba uzsākšana: tūlīt, ne vēlāk kā 24. septembrī; Pārbaudes laiks 3 mēneši;

