Iekšējās drošības birojs ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir atklāt,
novērst un izmeklēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot Drošības
policiju) amatpersonu un darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus, tādējādi
vairojot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei un uzlabojot sabiedrisko drošību.
Aicinām atsaukties kandidātus uz Iekšējās drošības biroja Operatīvās
nodaļas vecākā inspektora/-es (amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi) amatu
uz nenoteiktu laiku.
Ikdienas amata pienākumu izpildē ietilpst plānot, organizēt un īstenot
operatīvās darbības pasākumus.
Obligātās prasības kandidātiem:
1.
akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību
zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes,
komerczinību un administrēšanas, datorikas, inženierzinātnes un tehnoloģiju
izglītības tematiskajā jomā;
2.
valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpes apjomā;
3.
atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma
4. un 7. pantā noteiktajām obligātajām prasībām (prasība, ka dienestā var pieņemt
personu vecumā līdz 40 gadiem neattiecas uz personām, kurām ir vismaz divu
gadu stāžs amatā, kura pienākumos ietilpst operatīvās darbības pasākumu
veikšana, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana vai šo darbību vadība un
uzraudzība);
4.
atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrajā un trešajā
daļā noteiktajām obligātajām prasībām.
No kandidātiem sagaidām:
1.
vismaz divu gadu pieredzi amatā, kura pienākumos ietilpst
operatīvās darbības pasākumu veikšana, vai šo darbību vadība un uzraudzība;
2.
vēlama pieredze finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā;
3.
vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
4.
B kategorijas autovadītāja apliecība;
5.
augsti attīstītas tādas kompetences kā komunikācija, analītiskā

domāšana, darba plānošana, organizēšana un kontrole;
6. vēlmi mācīties un pastāvīgi papildināt savas zināšanas;
7. nevainojamu reputāciju.
Piedāvājam:
1.
amata pienākumu izpildes specifikai un zināšanām atbilstošu,
konkurētspējīgu atalgojumu (saskaņā ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 806);
2.
sociālās garantijas, tajā skaitā veselības apdrošināšanu;
3.
darba vietu Rīgas centrā;
4.
iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes dažādos kursos un
semināros;
5.
iespēju apmeklēt sporta nodarbības;
6.
normālo dienesta pienākumu izpildes laiku (40 stundas nedēļā).
Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV)
un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Iekšējās drošības birojam
Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, LV - 1010 vai sūtīt uz e–pastu:
personals@idb.gov.lv ar norādi “Vecākais inspektors”. Tālrunis informācijai –
67209043.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

