Rīgas Celtniecības koledža sadarbībā ar Skonto Prefab
Jauniešu garantijas izglītības programmas ietvaros
2016./2017. mācību gadā uzņem audzēkņus
pēc pamatizglītības (mācību ilgums 1 gads),
iegūstot kvalifikāciju Betonētājs
Mācību sākums: no 2016. gada 1.septembra
Izlaidums:2016. gada decembrī
Mācību organizācijas forma: darba vidē balstītas mācības, teorētiskās zināšanas apgūstot Rīgas
Celtniecības koledžā, praktiskās iemaņas mācību un kvalifikācijas praksē - Skonto Prefab rūpnīcā
Mācību finansējums: Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas pasākuma
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta ietvaros
(Vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)
Mācībām aicināti – jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri:
• ieguvuši vismaz pamata, vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
• ir bez iepriekš iegūtas profesijas vai profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms
mācību uzsākšanas
Audzēkņi vienlaikus var:
• būt reģistrējušies NVA kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu
• būt nodarbināti, tajā skaitā pašnodarbinātie, ja var veiksmīgi savienot ar mācībām Jauniešu garantijā
• mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās
Audzēkņiem tiek nodrošināts:
• Jauniešu garantijas mērķstipendija no 70 līdz 115 EUR mēnesī, ja ir sekmīgi un nav neattaisnotu kavējumu
• darba devēja stipendija mācību un kvalifikācijas prakses laikā uzņēmumā no 200 līdz 500 EUR mēnesī
• profesijai nepieciešamo papildus sertifikātu/apliecību iegūšana
• apmaksāta dienesta viesnīca
• ceļa un naktsmītnes izdevumi kvalifikācijas prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī, ja nepieciešams
• civiltiesiskā apdrošināšana kvalifikācijas prakses laikā
• obligātās veselības pārbaudes
• kvalificēta darbaudzinātāja atbalsts mācību prakses laikā, apgūstot profesiju
Absolventiem tiek nodrošināts:
• darba līgums Skonto Prefab ar pilnas slodzes darba laiku uz nenoteiktu laiku darbam betona
izstrādājumu rūpnīcā
• konkurētspējīgs atalgojums un sociālās garantijas
• profesionāla kolēģu komanda
• karjeras izaugsmes iespējas un turpmāko studiju atbalsts būvdarbu specialitātēs
Papildus informāciju par mācībām un darba iespējām var saņemt, rakstot uz e-pastu:
darbs@skontoprefab.lvvai rakstiski: SIA SKONTO PREFAB, Granīta ielā 33/4, Aconē, Salaspils nov.,
Salaspils pag., LV-2121, fakss: 67256865, tālr.: 26480460,www.skontoprefab.lv
Dokumentu pieņemšana Rīgas Celtniecības koledžā,sākot no 06.06.2016.pirmdien, trešdien, piektdien no
plkst.9.00- 15.00, otrdien no 12.00-18.00, Gaiziņa ielā 3, Rīgā, tālrunis 67211103, www.rck.lv
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