
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts ir vadošais 
materiālzinātnes pētniecības un tehnoloģiju attīstības centrs Baltijā ar 280 
darbiniekiem, t.sk. vairāk kā 120 PhD. Institūts ir aktīvs jaunu 
fundamentālās un pielietojamās zinātnes virzienu attīstībā un ir viens no 2 
centriem Latvijā, kas piesaistījis H2020 Teaming finansējumu 15M EUR 
apmērā (www.camart2.com). Viena no prioritātēm ir starptautisku projektu 
piesaiste un realizācija, tai skaitā no tādām programmām kā Horizon 
Europe, European Space Agency, EuroFusion, u.c.  Šobrīd komandai tiek 
aicināts pievienoties: Starptautisko projektu piesaistes speciālists/-e.

Galvenie darba pienākumi ir: projektu uzsaukumu analīze un atlase, atbilstošu projekta komandu identificēšana 
institūtā, starptautisko konsorciju veidošanas atbalsts un vadība, projektu pieteikumu izstrādes vadība (proposal 
management), sekmīgu projektu iegūšana.

STARPTAUTISKO PROJEKTU PIESAISTES 
SPECIĀLISTS/-E

Uzdevumi:

Koordinēt projektu pieteikumu izstrādi, veikt projektu uzsaukumu analīzi un atlasi 
Konsorcija partneru identificēšana, kontaktu dibināšana, konsorcija izveides vadība un konsorciju izveides atbalsts 
projektu zinātniskajām komandām
Darbs ar zinātniskajām komandām, sniedzot atbalstu idejas izstrādē un zinātniskās daļas formulēšanā, atbilstoši 
uzsaukuma specifikai
Projektu pieteikuma satura un formas nodrošināšana atbilstoši uzsaukuma prasībām, t.sk. projekta mērķi, 
risinājums, ietekme, canvas, riski, budžets, cilvēkresursi, plāns
Atbalsts projektu komandām projektu iegūšanas kompetenču attīstībā
Primāri darbs ar Horizon Europe uzsaukumiem, kā arī citām pēc rakstura 
pielīdzināmām programmām

Pievienojies komandai un iegūsti:

Ja projektu vadība ir Tavs lauciņš, piesakies!

https://cv.lv/lv/vacancy/576111/

Prasības:

Pieredze projektu pieteikumu rakstīšanā (vismaz 3 gadi, projekti virs 100 000 EUR)
Pieredze ar Horizon 2020 vai līdzvērtīgu programmu
Pieredze vadīt vismaz 3 cilvēku projekta grupu
Labas angļu valodas prasmes
Labas komunikācijas, prezentēšanas, tīklošanas un sarunu vešanas iemaņas
Mērķtiecība un labas analītiskās spējas

Priekšrocības:

Izglītība – fizikas, materiālzinātnes vai ķīmijas maģistrs vai doktors
Ja izglītībā iegūtais grāds ir institūta tematikās 
Pieredze darbā ar zinātnisko personālu un zinātnisko projektu vadībā
Pieredze strādājot starptautiskā projektā ārvalstīs
Pieredze ar nesen izstrādātu starptautisku projektu, kas saņēmis finansējumu vai izcilību vērtēšanā

Konkurētspējīgu un darba ieguldījumam 
atbilstošu atalgojumu

Sociālās garantijas un 
veselības apdrošināšanu

Iespēju strādāt kopā ar progresīvu 
un daudzveidīgu darba kolektīvu

Izaicinājumu iegūt starptautiskus projektus 
un attīstīt starptautiskas sadarbības

Sazināsimies ar izvēlētajiem kandidātiem/-ēm.
Personāla atlases procesa atbalstu nodrošina CV-Online.

SIA “CV-Online Latvia” ir NVA izsniegta licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr.73 (11.08.2008, beztermiņa). Ja, piesakoties vakances 
konkursam, kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “CV-Online Latvia” iekšējā konfidenciālajā datu bāzē ar mērķi, lai personas 
dati tiktu apstrādāti citos SIA “CV-Online Latvia” veiktajos personāla atlases projektos, tad pieteikumā vakancei kandidātam jānorāda sava 
piekrišana. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


