
 

 

SIA ”CĒSU KLĪNIKA” 

Reģistrācijas Nr.44103057729 

aicina darbā 

Traumatologu ortopēdu 
ambulatorās pieņemšanās un dienas stacionārā  

(profesijas klasifikatora kods 2212 101) 

 
 

Prasības pretendentiem/-ēm: 

• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds); 

• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā; 

• sertifikāts specialitātē tiks uzskatīts par priekšrocību, bet gaidām arī pēdējo gadu rezidentus; 

• valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai; 

• iemaņas darbā ar datoru; 

• komunikabilitāte, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt patstāvīgi un komandā; 

• precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta; 

• spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus; 

• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos. 

_____________________________________________________________________________ 
Galvenie amata pienākumi: 

• veikt diagnostikas un ārstniecības darbu atbilstoši savai specialitātei ambulatorajā pieņemšanā, dienas 

stacionārā; 

• informēt pacientu piederīgos par viņu (pacientu) veselības stāvokli viņu (pacientu) izvēlētajā apjomā; 

• vajadzības gadījumā konsultēt ārstus citās Cēsu klīnikas nodaļās; 

• savlaicīgi un precīzi atspoguļot par pacientu iegūto informāciju, veiktās manipulācijas un nozīmēto 

terapiju medicīniskajā dokumentācijā, nodrošināt dokumentācijas noformēšanu nodaļā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Mēs piedāvājam:  

• nepilnu darba laiku (0.55 slodzes apjomā, kas ir 22 stundas nedēļā) summētā darba laika ietvaros 

(darba līgums uz nenoteiktu laiku); 

• darba veikšanas vieta -  Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

• stabilu atalgojumu – stundas algas likmi  9,26 EUR pirms nodokļu nomaksas (sertificētam ārstam), 

piemaksas un algas mainīgā daļa saskaņā ar SIA “Cēsu klīnika” darba samaksas nolikumā noteikto; 

•  sociālās garantijas; 

• veselības apdrošināšanu pamatdarbā strādājošiem pēc nostrādātātiem 6 mēnešiem; 

• profesionālās attīstības un pilnveides iespējas; 

• dinamisku darba vidi, draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus. 

 

Pieteikumu, norādot “Traumatologs ortopēds” var iesniegt: 

• elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: baiba.sproge@cesuklinika.lv; 

• ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – SIA “CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu 

novads, LV-4101. 

Pieteikums satur šādus dokumentus: 

• dzīves un darba gaitu apraksts (CV);  

• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. 

 

Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce 
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