
 

 

BM Certification nodrošina neatkarīgu sertifikāciju, testēšanu un pārbaudes, apmācības un tehniskos 
pakalpojumus visā pasaulē. BM Certification aicina sadarboties 

Auditoru/-i 
(pārvaldības sistēmu standarta - ISO 27001) 

Mēs vēlamies veidot sadarbību ar aktīvu pārvaldības sistēmu auditoru/-i, kuram/-ai ir pieredze 
ISO 27001 pārvaldības sistēmas uzturēšanā vai auditēšanā (iekšējie auditi un / vai sertifikācijas 
auditi).  

Prasības kandidātiem: 

• augstākā izglītība; 

• vismaz 5 gadu darba pieredze Informācijas Tehnoloģiju jomā un vismaz 2 gadu pieredze 
Informācijas drošības jomā; 

• labas (darba valodas līmenī – sarunu vešana un rakstība) latviešu, angļu un krievu valodas 
zināšanas; 

• iespēja ceļot un darbu veikt arī ārpus Latvijas robežām; 

• vēlme mācīties un papildināt zināšanas, kā arī paaugstinātu savu kvalifikāciju; 

• par priekšrocību tiks uzskatīts, ja kandidātam/-ei ir starptautiski atdzīts sertifikāts (ISO 27001); 

• par priekšrocību tiks uzskatīta cita veida profesionālā  sertifikācija, piemēram, CISSP, CISM, 
CCSP, CISA, CIA, CCNP u.c. 

• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze auditēšanā un / vai informācijas drošības vadības 
sistēmas pārvaldībā; 

• jūtas pārliecināti pieņemt neatkarīgus lēmumus; 

• organizēt darbu patstāvīgi, bet arī būt komandas spēlētājam, lai sniegtu kvalitatīvus 
auditēšanas pakalpojumus BM Certification klientiem; 

• autovadītāja apliecība B kategorija.  
  
Mēs nodrošināsim: 

• dinamisku darba vidi strauji augošā uzņēmumā ar starptautisku redzējumu; 

• apmācību par auditēšanas nosacījumiem, praksi un BM Certification vērtībām; 

• kompetences paaugstināšanas apmācības iespējas; 

• atbalstu ikdienas operatīvo darbu veikšanai; 

• konkurētspējīgu sadarbības piedāvājumu; 

• sadarbības forma ārpakalpojums vai daļēja slodze un darba līgums. 
 

Par uzņēmumu: 
BM Certification, SIA ir uzņēmums, kas strādā vairāk kā 15 valstīs kopš 2006. gada, 

sniedzot auditēšanas un sertificēšanas pakalpojumus. Pakalpojumi, kurus sniedzam klientiem ir 
– vadība sistēmu auditi atbilstoši šādiem starptautiskiem standartiem - ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22000, FSSC, BRC, IFS; piegādes ķēžu auditi atbilstoši 
starptautiskiem standartiem - FSC, PEFC, RSPO un UTZ, kā arī produktu sertifikācija – logi un 
durvis, koka būvmateriālu, būvkonstrukciju un citu produktu sertifikācija. Latvijā vienīgā 
sertifikācijas organizācija, kas izsniedz Eiropas tehniskos novērtējumus zem standarta 
ETAG007, dodot iespēju sertificēt koka moduļu mājas.  

Mūsu vērtības - atbalstoša un uz izaugsmei vērsta organizācijas kultūra, profesionālisms, 
sniedzot pakalpojumus un pastāvīga konkurētspējas paaugstināšana. 
 

 
 

Ja jūs interesē šī vakance, 
 lūdzu, nosūtiet savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: hr@bmcertification.com  
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