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1NCE Latvia

ABOUT US

1NCE is the global Tier-1 IoT Carrier 
specialized in providing managed 
connectivity services for low 
bandwidth IoT applications such as 
Asset Tracking, Tank Monitoring, 
Vehicle Telematics, Smart Metering, 
and Waste Management.

1NCE cooperates with the leading 
operators in order to guarantee Tier-1 
carrier-grade connectivity services across 
Europe as well as in North America, South 
America, Africa, Asia, and Oceania.

1NCE has a team of 200 employees in 
10 countries all over the world and is 
headquartered in Cologne, Germany, 
where it was founded in 2017. The 
Technical Competence Center of 
1NCE is located in Riga, Latvia.

WE WANT YOU!

1NCE is set to change the IoT 
connectivity market forever. This 
requires courage, creativity and a 
unique team with special skills.

Are you ready to join us in shaping 
the future of the IoT? 1NCE offers you 
unique career opportunities in one of the 
fastest growing markets in the world.
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ABB

ABOUT US

ABB is a leading global technology 
company that energizes the 
transformation of society and industry 
to achieve a more productive, sustainable 
future. By connecting software to its 
electrification, robotics, automation 
and motion portfolio, ABB pushes 
the boundaries of technology to drive 
performance to new levels. With a 
history of excellence stretching back 
more than 130 years, ABB’s success 
is driven by about 105,000 talented 
employees in over 100 countries.

We are looking for focused, goal-
oriented and passionate new talents. 
Are you ready to join the team?

VIDEOS

A shared way of working

ABB – Welcome to Progress

https://youtu.be/E8jjKYMCFXM
https://www.youtube.com/watch?v=tXQnlbo2Csk
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A.C.B. Grupa

PAR MUMS

“A.C.B.” uzņēmumu grupā ietilpst 
uzņēmumi, kuru galvenie darbības virzieni 
ir ceļu un tiltu būvniecība, rekonstrukcija 
un būvniecības izejmateriālu ražošana.

Uzņēmumu grupa ir veidota, lai 
apvienotu būvuzņēmējus ar kopīgu 
mērķi – radīt kvalitatīvu, ilgtspējīgu 
un mūsdienīgu galaproduktu.

Uzņēmumu grupā šobrīd strādā 770 
cilvēku, tostarp sertificēti ceļu, tiltu, 
dzelzceļu, ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu, ēku un telekomunikāciju 
būvinženieri un projektētāji.

Aicinām mūsu komandai pievienoties 
RTU studentus un absolventus no 
sekojošām 1.līmeņa un bakalaura 
studiju programmām:

 � Transportbūves

 � Būvdarbu vadīšana

 � Vispārējā kvalitātes vadība

 ACB uzņēmumu grupā Tev būs 
iespēja Rīgā, Smiltenē vai Rēzeknē:

 � nostiprināt savas teorētiskās 
zināšanas praksē dinamiskos 
būvniecības projektos;

 � apgūt papildus zināšanas 
kvalifikācijas celšanas kursos;

 � iegūt profesionālus un 
atsaucīgus kolēģus;

 � nostiprināt pārliecību par savas 
profesionālās izvēles pareizību;

 � apvienot darbu ar mācībām.

VIDEO

A.C.B. grupa – infrastruktūras 
būvniecības līderis

Reconstruction of Palanga International 
Airport runway, taxiway, and aprons

https://www.youtube.com/watch?v=fJTIVX3Ihu0
https://www.youtube.com/watch?v=fJTIVX3Ihu0
https://www.youtube.com/watch?v=M8_7WUXUME8
https://www.youtube.com/watch?v=M8_7WUXUME8


8

Accenture Baltics

ABOUT US

Accenture Baltics is a leading provider 
of technology and technology 
consulting services and develops our 
greatest asset – talent in our region.

Accenture is one of the largest 
companies providing end-to-end 
technology and business services, 
employing a staff of nearly 2,000 
IT professionals in the Baltics.

We focus on developing and delivering 
a wide range of cross-industry 
technology solutions across leading 
technology platforms, as well as custom 
engineering, infrastructure, and cloud 
services to clients across the globe.

BALTIC INNOVATION LEADERS

If there’s one thing that’s universally 
true of all people here at Accenture 
Baltics, it’s this - we care deeply about 
what we do and the impact we have 
on our clients and communities.

BE A CHANGE MAKER

Every day around the world, we 
work with exceptional people, the 
latest and greatest tech and leading 
companies across industries.

We are looking for talents in most 
technologies and specialties with the 
biggest focus on: Core.Net, Microsoft 
Business Apps, Java, DevOps, Cloud 
Integrations, Salesforce, Frontend, 
Mobility, Data Engineers, SAP Customer 
Experience, SAP Technical Consultants, 
SAP Functional Consultants, Quality 
engineering and IT Project Managers.

BOOTCAMP

If you want to start a career in IT, 
apply for Accenture bootcamp – the 
most extensive, remote, and free 
IT training provided by Accenture. 
Bootcamp is free of charge set of 
intensive training sessions with a 
mixture of teamwork, self-study, 
workshops, and hands-on experience.

Trainings are organized continuously 
throughout the year. From dozens of 
Bootcamps we’re offering to choose the 
one that fits you best: Java, SAP, Cloud, 
.NET, Data & AI, Robotics and virtual 
agents, Test automation and much more.

There are a lot of opportunities to 
join IT. Even not being a student of IT 
specialty, you can apply for free training, 
pass internship, and became a part 
of Accenture. To join Bootcamp, you 
need to have the basic understanding 
of coding. Also, you will have to 
pass English and technical test.

Apply for bootcamp

VIDEOS

Apply to Bootcamp from 
Latvia and Lithuania

Welcome to Accenture Baltics

Meet Inga, Bootcamp graduate

Meet Romans, Bootcamp graduate

Meet Matas, Bootcamp graduate

What’s it like to work at Accenture?

Let there be light

If there is way to join Accenture 
without IT education?

https://bootcamp.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=f04-ahs2CVo
https://www.youtube.com/watch?v=f04-ahs2CVo
https://www.youtube.com/watch?v=ZXU1lr3eRV4
https://www.youtube.com/watch?v=md5KT-eYkzY
https://www.youtube.com/watch?v=n6rb5mkpTbg
https://www.youtube.com/watch?v=B6J9rHZYGn4
https://www.youtube.com/watch?v=56s-5orPsdE
https://www.youtube.com/watch?v=eo5zFx4VmgM
https://www.youtube.com/watch?v=zM2KX83c0bU
https://www.youtube.com/watch?v=zM2KX83c0bU
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AD VERBUM SIA

ABOUT US

AD VERBUM is a family-owned 
professional B2B Translation and 
Localization Company established in 
2002 in Riga, Latvia, providing high-
quality Translation and Localization 
Services for a wide variety of 
content, breaking boundaries and 
building bridges of communication 
between businesses worldwide.

We have made it our mission to 
ensure high-standard, quality-focused 
Translation and Localization solutions 
through ISO-regulated processes, 
harnessing professional native linguists, 
cutting-edge software and our vast, close 
to two decades experience in the industry.

Since 2002, our customized approach 
combined with effectiveness and cost-
transparency has allowed for steady 
growth and ongoing collaboration with 
different local and global partners.

TRANSLATION AND LOCALIZATION

In nearly two decades of consistent and 
driven experience in Translation and 
Localization, the pursuit of quality and 
customer satisfaction has never been 
greater of a goal for AD VERBUM.

We rely solely on direct collaboration 
with individual native linguists and 
subject matter specialists in a broad 
range of 150+ languages, who make up 
our extensive linguist pool of 3,500+ 
freelancers, ensuring the fluency of our 
translation and localization solutions.

Unlike outsourcing localization services 
to other companies, every step of 
the translation and localization 
processes is handled by a qualified 
linguist AD VERBUM personally 
selects and trusts, allowing for clear 
communication on the tasks at 
hand, as well as ensuring complete 
control over the entire workflow.

Our quality is maintained by the careful 
and thorough selection of translators, 
editors, proofreaders and LQA specialists 
based on their education, experience and 
desire to maximize their performance 
output through the utmost quality and 
various linguistic challenges in a broad 
spectrum of fields and industry sectors.

Over the years we plan on strengthening 
these goals and growing our network of 
freelancers with new additions to our 
teams from all over the world. Through 
further collaboration opportunities with 
new or already established freelance 
partners, AD VERBUM can bring together 
the best-suited talent for every single 
translation and localization project 
requirement for our global customers.
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AGROLATS GRUPA

PAR MUMS

AGROLATS GRUPA ir uzņēmumu 
apvienība ar mērķi veidot ilgtspējīgu, 
savstarpēji atbalstošu uzņēmējdarbības 
vidi Latvijā un sniegt savu ieguldījumu 
kopējā tautsaimniecības attīstībā.

AGROLATS GRUPAS uzņēmumi darbojas 
tautsaimniecībai būtiskās pamatnozarēs 
- lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, 
mazumtirdzniecībā, nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanā, u.c.

MŪSU DARBINIEKI

Agrolats Grupā katrs darbinieks 
strādā ar aizrautību un pārliecību par 
kopīgiem mērķiem un vērtībām. 

Saviem darbiniekiem piedāvājam 
veselības apdrošināšanu, profesionālo 
izaugsmi, bonusus un individuālu pieeju!

VIDEO

Tērvetes alus - garša, kas nepieviļ!

Agrofirma Tērvete

KONTAKTI
 www.agrolats.lv

https://www.youtube.com/watch?v=gQOrcLePxR4
https://www.youtube.com/watch?v=rxYkZ9O9LMQ
http://www.agrolats.lv
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airBaltic

ABOUT US

The leading carrier of the 
Baltics is looking to fill over 40 
vacancies in different areas!

With already 25 years of experience and 
big promises for the future, airBaltic 
is one of the top employers in Latvia. 
It is not just our team’s conviction – 
various nationwide surveys have placed 
airBaltic among the most desirable 
employers for many years running.

AirBaltic has a great team spirit, 
multicultural environment, growth 
mindset and passion for innovation.

There are great career and growth 
opportunities in more than 300 
unique positions in different 
departments. Imagine what career 
heights you can reach - join us!

VIDEOS

More Than Flying | airBaltic

Cabin Crew Training | airBaltic

Fly By Questions with 
airBaltic | Cabin Crew

Fly By Questions with 
airBaltic | Call Centre

Fly By Questions with airBaltic 
| IT Department

Join airBaltic IT team

Meet the Microsurgeon of airBaltic!

Meet an airBaltic Airbus 
A220-300 Technician

https://youtu.be/OVRzerfdNqA
https://youtu.be/wroidLhGECM
https://www.youtube.com/watch?v=ln91wjB_8yA
https://www.youtube.com/watch?v=ln91wjB_8yA
https://www.youtube.com/watch?v=_6tFfITlaFo
https://www.youtube.com/watch?v=_6tFfITlaFo
https://www.youtube.com/watch?v=ONz5VwNH_Bg
https://www.youtube.com/watch?v=ONz5VwNH_Bg
https://www.youtube.com/watch?v=R67nza2_voc
https://www.youtube.com/watch?v=C-Rhs3TuaHc
https://www.youtube.com/watch?v=WrMuy3Si5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=WrMuy3Si5Hg
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Albert Cliff

ABOUT US

Albert Cliff is a leading provider of 
human capital solutions to the Financial 
Services sector within Switzerland, 
Germany and Benelux countries. We are 
on the lookout for talented, passionate, 
and result-driven people who want to 
prove to themselves and others that 
anything is possible. Sounds interesting?

RECOGNITION, BONUS SCHEMES 
AND REWARDS

We reward hard work and exceptional 
performance with market leading 
commission schemes and discretionary 
bonuses. In addition, our team 
benefits from extra rewards such as 
weekly and monthly special activities: 
wakeboarding, cart driving, paintball etc.

PERSONAL DEVELOPMENT AND 
TRAINING

We invest in our people through 
regular internal and external training 
programmes and are developing a 
culture of promoting from within. We 
also support our team in obtaining 
professional qualifications both 
financially and by offering periods 
of study leave where appropriate.

FAMILY FRIENDLY CULTURE

Although we work hard, we also offer 
a caring and supportive environment 
for all of our employees. You will never 
be left alone with your problems, 
there will always be someone to 
support you along the way.

THE SOCIAL SIDE OF THINGS

We work hard and we play hard. From 
a drink after work with colleagues, 
competing in Riga Marathon, a hard-
charging weekend in Jurmala racing up 
on 333 karting, or partying in exclusive 
restaurants, we’ve got you covered.

VIDEOS

Albert Cliff - Executive 
Recruitment Solutions

Albert Cliff - We Work Hard 
& Enjoy Our Life

Albert Cliff - We Work 
Hard, We Play Hard

https://www.youtube.com/watch?v=SV0hYDtTrgU
https://www.youtube.com/watch?v=SV0hYDtTrgU
https://www.youtube.com/watch?v=Ukp3JxOFrf0
https://www.youtube.com/watch?v=Ukp3JxOFrf0
https://www.youtube.com/watch?v=ripYm-AR63Y
https://www.youtube.com/watch?v=ripYm-AR63Y
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allnex

ABOUT US
At allnex, we encourage all of our 
colleagues to think outside of the 
box and to take advantage of the 
cultural diversity of our teams.
allnex employees go to work knowing 
they make a lasting impact on the world 
around you. Our work helps to protect 
and improve more than 1,000 products; 
from interior coatings for airplanes 
and scratch-resistant coatings for 
smartphones, to corrosion protection 
for cars, and even printing inks for 
glossy magazines. We are present in 4 
regions, with more than 4,000 employees 
globally, and serve customers in over 
100 countries, which makes allnex the 
world’s leading coatings resins company.
Established in 2015, allnex Global 
Business Services (GBS) center in 
Riga provides the company’s financial, 
procurement, human resource, 
IT help desk, customer and data 
management services. We add value 
and efficiency to business processes 
and develop motivated professionals.
Our Positions - at allnex we believe that 
employees are our most valuable asset. 
We are flexible, open-minded and excited 
to welcome new talents on our teams.
We offer job positions in different 
departments: Finance services, 
Human resources, Customer service, 
Information Technology, Procurement, 
Hazardous communications and others

EIGHT REASONS WHY YOU SHOULD 
JOIN ALLNEX

We are in the lead. We are proud 
to be the largest industrial coating 
resins supplier in the world.
We prioritize our people. Our company is 
only as good as the sum of our people. We 
focus on training, promoting leadership 
and teamwork to help you succeed.
We are pioneers of green thinking. 
Being environmentally responsible has 
always been a key part of what we do.
We are entrepreneurs. We strive 
to be the strategic partner for our 
customers, providing innovative 
solutions for their needs. 
We celebrate diversity. Diverse in our 
backgrounds, talents, and ideas, we 
can accomplish anything together. 
We have a rich history. We have a strong 
heritage in leading chemical companies 
globally, dating as far back as 1948.
We are as global as it gets. 35 
countries, 50+ nationalities, 
clients almost everywhere. 
We are a great bunch of people. If 
you enjoy connecting and working 
with talents across the globe, 
you’ve come to the right place.

VIDEOS

allnex Makes an Impact

allnex Manufacturing Video 
[International]

allnex Corporate Video

korporatīvais pasākums 
“Winter wonderland”

allnex Website Video, English

https://youtu.be/NeZdMhxa514
https://www.youtube.com/watch?v=Sku-unXmVKs
https://www.youtube.com/watch?v=Sku-unXmVKs
https://www.youtube.com/watch?v=Du5iJEloPIk
https://www.youtube.com/watch?v=tC7IZx3R4kw
https://www.youtube.com/watch?v=tC7IZx3R4kw
https://youtu.be/bbFx32rS4TI
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Apply

ABOUT US

An Eye for Solutions

APPLY is filled with passionate computer 
scientists, who’re building smart 
machines capable of performing tasks 
that typically require human intelligence.

We can do everything, even if we 
doǹ t know how to, we still will 
be able to make it happen!

WHAT DO WE DO?

APPLY specializes in the research and 
development of artificial intelligence and 
computer vision custom solutions. We 
offer a variety of non-typical solutions for 
AI/CV, Mechatronics. We also offer Web 
and Mobile Apps for corporate solutions 
and as a product package for AI/CV 
solutions. We provide functional and 
technical analysis, technical and graphical 
design, usability analysis, support and 
testing of existing and new solutions.

WHAT ABOUT OUR EMPLOYEES?

You wont believe it, but most of our 
employees have joined us through 
internships and have stayed with us! 
We are working with industry’s artists 
which isn’t always easy, but that’s 
why we are the best in what we do.

We value our employees’ strong drive, 
“I can solve it” attitude and initiative!

VIDEOS

ALTUM drosmes stāsti. Agnis 
Jakubovičs un Apply

Labs of Latvia | WinGo Deposit 
un Balticovo stāsts

iNOVUSS 2019 | Mākslīgais 
intelekts un mēs: kurš kuru?

https://www.youtube.com/watch?v=LsTYgbzk5xY&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=LsTYgbzk5xY&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=fddV9oIRgfY
https://www.youtube.com/watch?v=fddV9oIRgfY
https://youtu.be/qD9LyopIvkA
https://youtu.be/qD9LyopIvkA
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Atea Global Services

ABOUT US

Welcome to The Place To Be 
- Atea Global Services!

We are a part of the Atea group - a 
group that’s present in 7 countries, 
throughout all of the Nordics and 
Baltics, has more than 7000 employees, 
is the market leader in the Nordics, 
and the 2nd largest IT infrastructure 
provider in Europe. We are a part of a 
mission to build the future with IT.

We at Atea Global Services bring 
together around 500 employees 
under our virtual roof who provide 
full IT infrastructure solutions and 
classical administrative business 
process outsourcing to more than 
300 customers worldwide.

Our company was established in 
2006 when we started by providing 
Application Packaging services with a 
team of 20 employees that supported 
just three customers. Today our team 
works with development, IT operations, 
service development, business process 
outsourcing, finances, sales, HR, and 
marketing. So, if you are someone 
who is proficient in English and would 
like to work in an international and 

dynamic environment - this just 
might be the place to be for you.

Join our IT Division of specialist 
consultants and help us design, 
implement and operate solutions for 
even the most complex IT requirements. 
With your help, we can provide 
services to 1000’s of end-users and 
customers working with the latest 
tools and technologies worldwide.

Join Atea Business Services Center and 
help our customers be more effective and 
be one step ahead of their competitors 
by offering administrative efficiency 
and reduced costs. By trusting us to 
handle administrative tasks from 
different business areas, our customers 
receive cost-efficient and centralized 
back-office operations, thus eliminating 
redundancy and being able to focus 
their resources on core activities.

VIDEOS

Vision 2030 - 1:1

Broadcast “A successful 
business in Latvia”

Vision 2030 - 50%

Atea Global Services

https://www.youtube.com/watch?v=S4NjquhAzmA
https://www.youtube.com/watch?v=m6AdJyHLAxg
https://www.youtube.com/watch?v=m6AdJyHLAxg
https://www.youtube.com/watch?v=XC2TItwhyrs
https://www.youtube.com/watch?v=Swv27JB8fzI
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Augstsprieguma tīkls

PAR MUMS

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades 
sistēmas operators, kas nodrošina 
nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu 
elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā.

5613 km Elektropārvaldes 
līniju kopgarums

140 apakšstacijas

520 darbinieki - ģimenei 
draudzīgs uzņēmums

 � Vīzija ir kļūt par reģiona vadošo 
pārvades sistēmas operatoru, 
kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz 
attīstību vērstas izmaiņas.

 � AST pieder dabasgāzes pārvades 
un uzglabāšanas sistēmas 
operatora AS “Conexus Baltic 
Grid” 68,46 % kapitāldaļu

 � AST virzītājspēks ir attīstība, 
bet panākumu atslēga – vairāk 
kā 500 profesionālu un atbildīgu 
darbinieku komanda, kuri rūpējas par 
elektroenerģijas pārvadi un attīstību.

PRAKSE

Piesakies praksē!
Mēs piedāvājam mācību prakses 
iespējas vairākās Latvijas pilsētās - 
Rīgā, Salaspilī, Krustpilī, Daugavpilī, 
Jelgavā, Brocēnos, Grobiņā, Valmierā, 
Gulbenē, Rēzeknē, Slokā un Ventspilī:

 � Apakšstaciju dienestā
 � Līniju dienestā;
 � Releju dienestā;
 � Telekomunikāciju dienestā;
 � Tehniskās ekspertīzes dienestā;
 � Informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras, drošības 
un atbalsta daļā;

 � Informācijas sistēmu attīstības daļā.
Šādās pamatdarbības profesijās:

 � Elektromontieris;
 � Elektroinženieris;
 � Elektrotehniķis;
 � Telesakaru inženieris;
 � Elektrisko sistēmu inženieris;
 � Elektrotīklu dispečers;
 � Sistēmas dispečers.

Prakses laikā, sākot ar pirmo 
prakses dienu, tev maksāsim 
stipendiju valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērā.

VIDEO

Prakses iespējas AST

Igaunijas - Latvijas trešais 
330 kV starpsavienojums

#Latvijai103

AS “Augstsprieguma tīkls” vēsture 
astoņās desmitgadēs 1939. – 2020.

Elektropārvades līnija Rīgas 
TEC-2 - Rīgas HES

https://www.ast.lv/lv/transmission-network-info/parvades-tikls-un-apaksstacijas
https://www.ast.lv/lv/transmission-network-info/parvades-tikls-un-apaksstacijas
https://www.ast.lv/lv/transmission-network-info/parvades-tikls-un-apaksstacijas
https://www.ast.lv/lv/content/ast-vizitkarte
https://www.ast.lv/lv/content/ast-vizitkarte
https://www.ast.lv/lv/prakse
https://www.ast.lv/lv/stipendijas
https://www.youtube.com/watch?v=U_zEzf4zOL8
https://www.youtube.com/watch?v=B1TMGW5sGTw
https://www.youtube.com/watch?v=B1TMGW5sGTw
https://www.youtube.com/watch?v=t8tUB874CH0
https://www.youtube.com/watch?v=1RCk9c4rpwQ
https://www.youtube.com/watch?v=1RCk9c4rpwQ
https://www.youtube.com/watch?v=9t-vYQer_i8
https://www.youtube.com/watch?v=9t-vYQer_i8
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Autentica

PAR MUMS

Autentica ir IT uzņēmums, kas sniedz 
programmatūras izstrādes, ieviešanas, 
lietotāju atbalsta un uzturēšanas 
pakalpojumus, t.sk., digitalizācijas, 
automatizācijas un biznesa procesu 
robotizācijas pakalpojumus.

Uzņēmums ir darbavieta gandrīz 100 
darbiniekiem - programmētājiem, 
testētājām, analītiķiem, projektu 
vadītājiem, sistēmu konfigurētājiem, 
konsultantiem, lietotāju atbalsta 
speciālistiem, kuriem ir zināšanas un 
pieredze sarežģītu IT projektu ieviešanā 
gan Latvijas, gan starptautiskajā 
vidē, izmantojot daudzveidīgus 
tehnoloģiskos risinājumus.

Sistēmu izstrādē visbiežāk izmantojam 
Java, Ruby on Rails, PL/SQL, .NET, 
PHP, JavaScript u.c. tehnoloģijas.

 www.autentica.lv

 autentica.lv

MŪSU KLIENTI

Vidēji un lieli uzņēmumi Latvijā un Baltijā.

NOZARES

 � Valsts pārvalde un aizsardzība;
 � enerģētika un komunālie pakalpojumi;
 � finanšu pakalpojumi;
 � lauksaimniecība;
 � mežsaimniecība;
 � transports un loģistika;
 � informācijas un komunikācijas 

pakalpojumi;
 � telekomunikācija.

APBALVOJUMI

 � 2020. gadā “Autentica” kopā ar citiem 
IKT uzņēmumiem izstrādāja Slimību 
profilakses un kontroles centra (SPKC) 
lietotni “Apturi Covid”, kas kategorijā 
“Valsts digitālā transformācija” 
saņēma balvu “Platīna pele 2020”.

 � 2017. gada jūnijā “Autentica” uzturētā 
un attīstītā Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskā pieteikšanās sistēma 
konkursā “WSIS Prize 2017” nominācijā 
“E-lauksaimniecība” saņēma  
galveno balvu savā kategorijā.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES AUTENTICA?
 � Iespēja strādāt interesantos un 

dažādu nozaru projektos.
 � Plašas attīstības iespējas: mentori, 

apmaksāti semināri, konferences, 
sertifikācijas, iespēja attīstīties 
dažādās tehnoloģijās un virzienos.

 � Piedāvājam paplašinātu veselības 
apdrošināšanas programmu (t.sk., 
apmaksātas sporta, deju nodarbības, 
vakcināciju, zobārstniecību, masāžas, 
apmaksātu maksas dzemdību 
palīdzību), kā arī optikas kompensāciju.

 � Birojā: kafijas, tējas, augļi, 
konfektes un citi našķi.

 � Atpūtas brīžiem: žurnāli,  šautriņas, 
tenisa galds, novuss u.c. galda spēles.

 � Kopīgi pasākumi: uzņēmuma 
dzimšanas dienas svinības, Ielīgošana, 
Sporta spēles, Ziemassvētku 
pasākums, nodaļu, projektu 
pasākumi un citas aktivitātes.

 � Apmaksāts mācību atvālinājums, 
papildus brīvdienas.

 � Ērtībām birojā nodrošinām 
paceļamos galdus, aprīkotas 
virtuves, saunu, dušas, auto 
stāvvietas, velo novietnes, sportistu 
ģērbtuvi, elektriskos velosipēdus.

http://www.autentica.lv
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AVOTI SWF

PAR MUMS
Avoti SWF ir viens no modernākajiem 
kokapstrādes uzņēmumiem Baltijā, kas 
lielos apjomos ražo priedes masīvkoka 
mēbeles, kā arī kokskaidu granulas.

Gulbenes novada Lizumā ražotās 
mēbeles nonāk pasaulē pazīstamu 
mēbeļu tirdzniecības tīklos un pie 
cilvēkiem Eiropā, Āzijā un Amerikā.

Avoti SWF ir ģimenes uzņēmums ar 
vairāk kā 25 gadu pieredzi kokrūpniecības 
nozarē. Šobrīd uzņēmuma komandu 
veido ap 450 cilvēku, un dažādu 
jomu speciālisti, atrodoties Lizumā, 
ikdienā strādā starptautiskā vidē.

RAŽOJAM LOKĀLI – ESAM GLOBĀLI
Avoti SWF mērķis ir nepārtraukta 
attīstība, ceļot ražotnes jaudas, darba 
ražīgumu un paplašinot pieejamās 
produkcijas klāstu. Avoti SWF komanda 
attīstās cieši līdzās jaunākajiem 
tehnoloģiskajiem atklājumiem un 
nepārtraukti meklē un izstrādā 
veidus, kā ražošanu uzlabot, saīsināt 
procesus un padarīt tos efektīvākus.

INOVĀCIJA UN KVALITĀTE
Uzņēmumā ir automatizēti vairāki 
ražošanas posmi, ievērojami paātrinot 
ceļu no neapstrādāta materiāla līdz 
gatavai, augstākajām kvalitātes 
prasībām atbilstošai mēbelei.

Mūsu tehnisko speciālistu komanda 
seko jaunāko industriālo koncepciju, 
piemēram, Industry 4.0 sniegtajām 
iespējām. Procesu automatizēšanas 

veicināšanai aizvien plašāk attīstam M2M 
(machine-to-machine) tehnoloģijas.

Uzņēmuma R&D jeb TEHNOLOĢIJU 
IZPĒTES UN ATTĪSTĪBAS CENTRĀ meklē 
un attīsta efektīvākus veidus kvalitātes 
un lietderības celšanai, jaunu produktu 
veidu ražošanai, kā arī veic uzlabojumus 
esošajos ražošanas procesos.

Ciešā sadarbībā ar tehnoloģiju izpēti 
strādā arī mūsu tehnisko speciālistu 
komanda, kuri nemitīgi uzlabo esošās 
ražošanas iekārtas, kā arī projektē jaunas.

ATBILDĪBA
Ražošanā izmantojam materiālus 
tikai no atbildīgi apsaimniekotiem 
mežiem un kokmateriālu pārstrādē 
izmantojam tehnoloģijas ar minimālu 
ietekmi uz apkārtējo vidi. Turklāt esam 
izstrādājuši BEZATLIKUMU RAŽOŠANAS 
TEHNOLOĢIJU, kas ir videi draudzīga un 
pati sevi pilnībā nodrošina ar enerģiju.

PRAKSE
Avoti SWF piedāvā prakses un 
darba iespējas šādās jomās:

MEHATRONIKA UN INŽENIERTEHNIKA 
– automatizē, uzturi un uzlabo 
tehnoloģiskos procesus uzņēmumā, kā 
arī projektē, veido, uzstādi un pilnveido 
nepieciešamās tehnoloģijas uzņēmuma 
esošo un jaunu produktu ražošanai;

KOKAPSTRĀDES TEHNOLOĢIJAS 
– izproti un pārvaldi kokapstrādes 
projektēšanas un ražošanas tehnoloģijas.

ATTĪSTOT RAŽOŠANU UN NOVADA 
DZĪVESVIDI

Uzņēmums uzsver reģionu attīstības 
nozīmi konkurētspējas uzlabošanā 
un aktīvi  iesaistās vietējo uzņēmēju 
iniciatīvā ar mērķi pilnveidot Gulbenes 
novada dzīves vidi. Mūsu vīzija ir 
vairot labklājību vietējā kopienā un 
ikvienā mājsaimniecībā, rūpējoties par 
apkārtējās vides vērtību saudzēšanu 
un nepārtrauktu attīstību.

VIDEO

Avoti SWF ražošanas process

Avoti SWF robots darbībā

Avoti SWF

KONTAKTI
 64471180

 personals@avoti.lv

https://www.youtube.com/watch?v=wvfrpGirL64
https://www.youtube.com/watch?v=umR9Qt9Hzfo
https://www.youtube.com/watch?v=nVMZB4VNt_Q
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BAFF stipendijas

PAR MUMS

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds piedāvā 
dažādas zināšanu apmaiņu veicinošas 
stipendiju programmas, kas sniedz iespēju 
strādāt ASV jebkurā izvēlētajā jomā. 
Fonda misija ir stiprināt saikni starp ASV 
un Igauniju, Latviju un Lietuvu, īstenojot 
izglītības un apmaiņas programmas, 
kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi 
un demokrātisko procesu attīstību.

Prakses programma sniedz iespēju 
augstskolu studentiem un absolventiem 
doties uz ASV, lai strādātu kādā 
no Amerikas uzņēmumiem. Fonds 
studentiem piešķir pilna apmēra 
stipendiju uz visu programmas laiku.

Pētniecības programma sniedz 
finansējumu doktorantiem, 
pētniekiem un zinātniekiem, kas vēlas 
veikt pētījumus ASV universitātēs, 
institūtos vai pētniecības centros.

STIPENDIJA

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda 
stipendija sniedz iespēju strādāt 
uzņēmumā vai institūtā ASV uz laiku 
no 8 mēnešiem līdz vienam gadam.  
Kandidātiem tiek sniegta iespēja 
papildināt savas profesionālās zināšanas 
un iegūt starptautisku pieredzi jebkurā 
izvēlētajā jomā. Piesakoties konkursam, 
studenti var doties uz ASV, lai strādātu 
kādā no Amerikas uzņēmumiem, valsts 
institūcijām, pētniecības centriem vai 
nevalstiskajām organizācijām, kas 
katram programmas dalībniekam 
tiek piemeklēts individuāli.

Vai sapņo par darbu pasaules mēroga 
uzņēmumā Amerikā? Varbūt vēlies 
praktizēt prestižā ASV izpētes centrā? 
BAFF stipendiju ieguvēji apliecina – ar 
mērķtiecību sasniegumi ir iespējami 
ikvienā vecumā un profesijā.

VIDEO

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds

https://www.youtube.com/watch?v=dVxiMou3jmU
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BDO Latvia AS

ABOUT US

Izaicini sevi

Aicinām BDO Latvia komandai 
pievienoties dažādu jomu jaunos 
speciālistus, kuri kopā ar citiem 
komandas ekspertiem sniegs 
apdomātus un inovatīvus risinājumus, 
visaptverošas zināšanas, kā arī 
nodrošinās augstākā līmeņa klientu 
servisu un nesavtīgi investēs ilgtermiņa 
attiecību veidošanā ar klientiem.

Gūsti jaunas iespējas

Mākslas galerija birojā, dinamiska 
darba ikdiena, jauni kolēģi, kuri kļūs 
par taviem draugiem un dažādi 
pasākumi ir tikai daļa no ieguvumiem, 
pievienojoties mūsu komandai!

Lepojies ar paveikto

Mēs atbalstām darba un personīgās 
dzīves līdzsvaru un cienām savus 
darbiniekus, sniedzot viņiem iespēju 
attīstīt savus talantus un pilnveidoties.

VIDEO

BDO Latvia

CONTACTS
 www.bdo.lv

 BDOLatvia

 @bdo_latvia

 BDO_Latvia
 bdo-latvia

https://vimeo.com/677205888
http://www.bdo.lv
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Binders

PAR MUMS

Mūsu darbības jomas un 
iespējas ir plašas:

 � ceļu, ielu, laukumu būvniecība;

 � ārējo ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu izbūve;

 � dzelzceļa, tramvaja līniju, 
lidlauku būvniecība;

 � autosacīkšu trašu būvniecība;

 � asfaltbetona ražošana;

 � ceļu būvmateriālu testēšana;

 � ģeodēzija.

IESPĒJAS

Mums ir plašs piedāvājumu klāsts 
topošajiem ceļu būvniecības speciālistiem 
- gan studentiem, gan tehnikumu 
audzēkņiem. Ir  gan prakses, gan 
nepilna laika vai pilnas slodzes darba 
iespējas. Kopā ar jauniešiem meklējam 
un atrodam katram izdevīgākos darba 
nosacījumus, ņemot vērā viņa intereses, 
atrašanās vietu un citus apstākļus.

Ceļu būves firma SIA “Binders” 
īsteno dažādus infrastruktūras 
būvniecības projektus. Šobrīd - viena no 
apjomīgākajām nozares kompānijām 
Latvijā ar 28 gadu darba pieredzi.

Līdztekus ceļu būvniecībai, uzņēmumam 
“Binders” ir pieredze arī dzelzceļa, 
tramvaja sliežu, sacīkšu trašu, ostu 
un lidlauku infrastruktūras izbūvē un 
rekonstrukcijā. “Binders” būvniecības 
pakalpojumu klāstā ir arī ārējo ūdens 
un kanalizācijas tīklu izbūve.

Uzņēmumam ir asfaltbetona rūpnīcas 
Vangažos un Daugavpilī, kas ražo  ceļu 
segumu materiālus. Ražošanas procesa 
izejvielas un jau saražotās produkcijas 
kvalitāti testē un pārbauda uzņēmuma 
ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija 
Vangažos un tās filiāle Daugavpilī.

Plašu pakalpojumu spektru, 
izmantojot jaunākās paaudzes 
tehnoloģijas, uzņēmuma vajadzībām 
un ārējiem klientiem nodrošina 
Ģeodēzijas daļas speciālisti.

Uzņēmumā rīcībā ir plašs būvniecības 
tehnikas un mehānismu klāsts. Tehnikas 
apkopi, remontu un loģistiku nodrošina 
“Binders” Mehanizācijas departaments, 
kas dislocēts Saulkrastos un Raganā.

Būvniecības procesu un rezultātu 
pārbauda uzņēmuma iekšējās 
kvalitātes kontroles vienības.

Darbinieku skaits aktīvajā būvniecības 
sezonā – apmēram 500.

Vienas būvdarbu sezonas laikā uzņēmums 
strādā apmēram 50 dažādu būvniecības 
projektu īstenošanas ietvaros.

“Binders” struktūrvienību un īpašumā 
esošā uzņēmuma dislokācijas: 
Rīga, Daugavpils, Saulkrasti, 
Vangaži, Ragana, Limbaži.

VIDEO

BINDERS RIX 04 11 2020

BINDERS Ceļu būvmateriālu 
testēšanas laboratorija 11 2017

BINDERS - Rīga TV24 “Atspēriens 
izaugsmei” 08 2021

BINDERS 3D aero lāzera skeneris, 2021

BINDERS būvdarbi Berģos, 2020

BINDERS RIX 05 2021

KONTAKTI
 26156775

 personals@binders.lv

 www.binders.lv

https://www.youtube.com/watch?v=Zez-ub1rJxw
https://www.youtube.com/watch?v=7UYKNX6fr3I
https://www.youtube.com/watch?v=7UYKNX6fr3I
https://www.youtube.com/watch?v=r0kb87Ecgrc
https://www.youtube.com/watch?v=r0kb87Ecgrc
https://www.youtube.com/watch?v=wy7XzfTngBI
https://www.youtube.com/watch?v=0jAu73Bw2eE
https://www.youtube.com/watch?v=h9fgSJVfe3I
http://www.binders.lv


22

PAR MUMS

Bonava ir vadošais dzīvojamo māju 
attīstītājs Ziemeļeiropā un Latvijā. Mēs 
veidojam mājas un dzīvesvietas jau 
kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem, 
un aizvadītie gadu desmiti ļāvuši mums 
nostiprināt pieredzējuša un uzticama 
mājokļu projektu attīstības speciālista 
tēlu – pašlaik uzņēmums ir pārstāvēts 
Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, 
Sanktpēterburgā, Igaunijā un Lietuvā, 
kā arī Latvijā, kur Bonava Latvija īsteno 
ekonomiskā segmenta un biznesa klases 
mājokļu attīstīšanu, būvniecību un 
pārdošanu Rīgā saskaņā ar augstākajiem 
skandināvu kvalitātes un funkcionalitātes 
standartiem. Attīstot projektus tādās 
Rīgas apkaimēs kā Purvciems, Teika, 
Dreiliņi, Imanta, Klusais centrs un 
Krasta rajons, nodrošinām mūsdienīgu 
un iedzīvotājiem pieejamu alternatīvu 
novecojušajam dzīvojamajam fondam.

Mēs nebūvējam vienkārši ēkas. 
Mēs radām mājas un dzīvesvietas, 
kurās ikvienam ir patīkami būt.

MŪSU SASNIEGUMI

 � Lielākais nekustamo īpašumu 
attīstītājs Latvijā kopš 2017. gada 
pēc pārdoto dzīvokļu skaita.

 � 2022. gada februārī būvniecības 
stadijā ir 445 dzīvokļi 4 projektos, 
vēl daudzi – attīstības posmā.

 � Bonava Latvija strādā 180 darbinieki.

 � Esam radījuši laimīgus mājokļus 
jau vairāk nekā 3000 cilvēkiem.

VIDEO

Pievienojies Bonava Latvija un sāc 
savu karjeru ar labākajiem!

BIM tehnoloģijas projektēšanā un dabā

Bonava Latvija darbinieku māju sajūta

Cik lielas ir mājas?

Bonava | “Kas es būtu, ja 
būtu?” | RigaTV24

Bonava Latvija

https://youtu.be/DMPMbP2sXxA
https://youtu.be/DMPMbP2sXxA
https://www.youtube.com/watch?v=2FPksWkphHQ
https://www.youtube.com/watch?v=GDj6t7Oq_XA
https://www.youtube.com/watch?v=7OyNBPmIvhs
https://www.youtube.com/watch?v=Hsi8g-GQOc4
https://www.youtube.com/watch?v=Hsi8g-GQOc4
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Caverion Latvija

PAR MUMS

Caverion Latvija SIA ir starptautisks 
uzņēmums, kas sniedz plašu 
inženiertehnisko pakalpojuma 
klāstu. Uzņēmums projektē, būvē 
un uztur lietotājam draudzīgus un 
energoefektīvus ēku tehnisko sistēmu 
risinājumus ēkām, rūpnieciskajiem 
objektiem un infrastruktūrām. 
Mūsu pakalpojumu klāsts aptver 
visu ēkas un rūpnīcu dzīves ciklu.

Veidojot vidi gudru un ilgtspējīgu, 
mēs nodrošinām augstu izpildījuma 
kvalitāti, veidojam cilvēku labklājību 
- dzīvot labāk, strādāt produktīvāk, 
droši ceļot un izpētīt tālāk.

VIDEO

Grow with Caverion

Caverion SRI Consultation

Caverion Building Performance

KONTAKTI
 personals@caverion.com

https://www.youtube.com/watch?v=7OVUuX0vs00
https://www.youtube.com/watch?v=YtjPCrg7GKo
https://www.youtube.com/watch?v=VOmGrT5idtU
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Cēsu alus AS

PAR MUMS

Cēsu alus ir lielākā Latvijā ražojošā alus 
darītava, ar dziļām un senām saknēm 
Cēsīs. Mūsu virzītājs ir inovācijas 
produktu attīstībā un vēlme attīstīt 
dzērienu tirgu Latvijā. Latvijas pircējiem 
mēs piedāvājam gan alu, gan dažādus 
citus dzērienus – sidrs, alkoholiskie 
kokteiļi, bezalkoholiskie dzērieni, 
enerģijas dzērieni, kvass un ūdens.

Mūs virza nepārtraukta attīstība. Vairāk 
kā 230 Cēsu alus un 36 Piebalgas alus 
darbinieki ar aizrautību ik dienu rūpējās 
par to, lai nodrošinātu nepārtrauktu, 
kvalitatīvu alus brūvēšanas un citu 
dzērienu ražošanas procesu, un mūsu 
produktu pieejamību veikalu plauktos.

Jau vairākus gadus Cēsu alus ir atzīts 
par TOP darba devēju Vidzemē.

KARJERA

AS „Cēsu alus” nodrošina iespēju 
veidot ilgtermiņa karjeras attīstību 
uzņēmuma ietvaros, sākot no prakses 
iespējām un sezonas darba, beidzot 
ar nepārtrauktu kvalifikācijas 
paaugstināšanas, horizontālu vai 
vertikālu karjeras izaugsmes iespēju.

Mūsu aktuālās vakances

VIDEO

Atvērto durvju diena Cēsu alū

Darbinieku labbūtība Cēsu alū

Ar Tavu roku stādām koku 2021

KONTAKTI
 cesualus

 cesualus

 cesualus

 cesualus

https://www.cesualus.lv/karjera/
https://www.youtube.com/watch?v=c98BiujwYcA
https://www.youtube.com/watch?v=Sa6zFOZ57hE
https://www.youtube.com/watch?v=nDnnL9izH-A
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Circle K Business Centre

ABOUT US

Circle K Business Centre is a shared 
service centre which supports Circle K 
Europe operations through a wide range 
of services within Finance & Control, 
IT, Human Resources, Logistics and 
Customer Service. Today more than 700 
employees are working in the Business 
Centre and are delivering services 
to 11 countries - Norway, Denmark, 
Sweden, Poland, Estonia, Lithuania, 
Latvia, Ireland, Russia, USA, Canada.

We are a part of the global Circle K which 
is one of the world’s leading convenience 
and fuel retail businesses and has 
approximately 12,300 sites across its 
network in North America, Europe, Asia 
and the Middle East. We are a family of 
more than 100,000 merchants making it 
easy for our customers around the world.

Circle K Business Centre was established 
in February 2012. It has grown rapidly 
and currently, it supports Circle K Europe 
and North America operations through 
a wide range of services within Finance 
& Control, Information Technologies, 
Human Resources, Transport & Fuel 
and Customer Service. More than 700 
professionals work at the Business 
Centre in Riga and deliver services to 11 

countries - Norway, Denmark, Sweden, 
Latvia, Lithuania, Estonia, Russia, Poland, 
Ireland, United States and Canada.

By starting or continuing your career with 
us you will spend an unforgettable time 
working side-by-side with the leading 
specialists in an environment devoted 
to reaching new heights. We offer an 
opportunity to learn more about our 
business, by working as a contributing 
team member. You will be at the heart 
of things that take place on a day-to-
day basis, asking questions, giving your 
input, and helping to solve problems.

VIDEO

Circle K zīmola stāsts

CONTACTS
 www.circlek.eu/business

 CircleKBusinessCentreRiga

 circle_k_business_centre

 circle-k

https://www.youtube.com/watch?v=vKwhpmZWSBs
http://www.circlek.eu/business
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CIVITTA

ABOUT US

CIVITTA - The Challenger Advisory

We started our journey in Estonia — home 
of the world’s most digitally advanced 
society (e-Estonia) and a world-
class start-up ecosystem. We made 
high-quality management consulting 
services available in small countries

Taking advantage of our unique origin 
and experience, we took a Challenger 
approach in the management consulting 
sector to bridge that gap. We decided 
to mix smart people with lean processes 
and structures, thus creating the leading 
company in Central and Eastern Europe. 

Until today, we have exported our 
business model to Emerging Europe 
as well as to the Nordics, and now we 
are present in 20 European countries.

VIDEO

CIVITTA story 2021

https://www.youtube.com/watch?v=b3R1Uw7k3PQ
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Codex

PAR MUMS

SIA “Codex” dibināts 2018.gadā. Mūsu 
komandu veido profesionāļi, kas IT nozarē 
guvuši pieredzi vērienīgos projektos gan 
valsts institūciju, gan komercsabiedrību 
IS izveidē, uzturēšanā – vairāk kā 20 
gadus.  Komandas vienotā pieredze 
sniedzas vairāk kā 10 gadu vēsturē. Šo 
gadu laikā esam uzkrājuši bagātīgu 
pieredzi, lai spētu realizēt  visdažādāko 
sarežģītības līmeņu projektus.  Esam 
pieredzējuši un sapratuši, ka varam 
palīdzēt biznesam saskatīt izaugsmes 
iespējas un ieraudzīt nākotnes riskus, 
izmantojot IS automatizāciju.

Codex misija: sekmēt Latvijas izaugsmi, 
radot unikālus un nozīmīgus IT 
risinājumus klienta mērķu sasniegšanai.

Izpildījuma veids, kā plānojam piepildīt 
mūsu misiju ir Codex vīzija: kļūt par 
Latvijas programmatūras izstrādes 
līderi, ilgtermiņa sadarbības partneri un 
pievilcīgāko darba devēju industrijā.

Mūsu mērķi ir ambiciozi un latiņa 
ir augstu, tos varam sasniegt 
tikai kopā kā komanda!

Mēs apzināmies, ka mūsu mērķi ir 
ambiciozi un latiņa ir nolikta augstu. 
Esam pieņēmuši izaicinājumu, ko varam 

sasniegt tikai kopā kā komanda!Ikdienā 
veicam programmatūras pilna cikla 
pakalpojumus: biznesa analīze, sistēmas 
projektēšana, izstrāde, testēšana, 
dokumentēšana, ieviešana, uztrēšanaun 
uzlabošana. Mūsu izstrādes komanda 
ir īstenojusi vairāk kā 50 projektus 
gan valsts, gan privātajā sektorā.

Mēs ļoti rūpējamies par jauniešiem 
kolektīvā, ar sapratni izturamies pret 
studentiem, iespēju robežās atbalstot 
un motivējot viņus atrast balansu starp 
darbu un mācībām ceļā uz augstāko 
izglītību.Labprāt jauniešiem piesaistām 
mentoru, kas palīdz teoriju pārvēst reālās 
zināšanās jau praksē.Tas, ka mūsu pieeja 
strādā, pierāda mūsu darbinieki, no 
kuriem lielākā daļa, kas uzsākuši darbu 
studiju laikā, ir spējuši to apvienot ar 
mācībām un ieguvuši augstāko izglītību 
un joprojām papildina mūsu kolēģu rindas.
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Codnity Group

ABOUT US

We develop state of the art software and 
digital products for ambitious companies 
& We’re excited about building the future.

Codnity is an independent full-cycle IT 
development company from Latvia. We 
provide unique products and solutions 
for businesses of any size considering 
their purpose and philosophy.

We are a small team of tremendous 
people with extensive experience 
in IT, software development, 
digital products, finance, banking, 
management, and business. We are 
a company where we all are special 
persons, not just bleak workers. 

We believe that one of the main 
ingredients in successful partnerships is 
to get to know us as people. You get to 
know us as personalities with our own 
interests and stories. After that we can 
talk business. How about you? Tell us, 
what you like and what’s your story.

VIDEO

Codnity - We kickass in 
web developments

https://www.youtube.com/watch?v=i_Zo5_4Jxfg
https://www.youtube.com/watch?v=i_Zo5_4Jxfg
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Cognizant Technology Solutions

ABOUT US

Cognizant - Global. Ambitious. 
Digital to the core.

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) is one 
of the world’s leading professional 
services companies, transforming clients’ 
business, operating and technology 
models for the digital era. Our unique 
industry-based, consultative approach 
helps clients envision, build, and run more 
innovative and efficient businesses.

Our main purpose is to engineer 
modern businesses to improve everyday 
life, and we want you to be a part of 
it! Elevate your career and join the 
certified Top Employer 2022, and the 
winner of the Bronze category for 
Sustainability Index in Latvia, 2021.

TALENT GREENHOUSE TRAINEE 
PROGRAM 2022!

We are glad to announce that 
this year we are continuing with 
our annual trainee program, more 
known as Talent Greenhouse!

Cognizant Latvia Talent Greenhouse 
has been successful for 4 years 
already and is always very highly 
appreciated by the participants.

If you are interested in starting 
your career in IT, this is the perfect 
opportunity for you. Whether you 
are a student or a professional who 
is considering a career change, this 
could be a perfect place for you.

Talent Greenhouse is paid program and 
after it ends you will have the opportunity 
to continue working in the company.

Like last year, we offer a remote-friendly 
#WorkingFromHome experience. 
Connect with us and learn more about 
your opportunities in Cognizant Latvia!

Apply for the Talent Greenhouse 
program now and we will reach out to 
you when new job positions will be open.

To receive updates regarding upcoming 
Talent Greenhouse and Future of 
Work reports submit THIS form.

VIDEOS

Cognizant Latvia: Think big, do big!

Cognizant Latvia: fast, 
professional, adjustable

CONTACTS
 careers.cognizant.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVn5WuMlXjGVYJa8yw2CLs8n5IIqe-dBMebBAwJbKDmbD9ww/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=kLMt_uAaeTM
https://www.youtube.com/watch?v=kOvC8fcNuBg
https://www.youtube.com/watch?v=kOvC8fcNuBg
http://careers.cognizant.com
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Colliers

ABOUT US
Colliers is a leading diversified real 
estate professional services and 
investment management company. 
With operations in 65 countries, 
our more than 15,000 enterprising 
professionals work collaboratively to 
provide expert advice to real estate 
occupiers, owners and investors.

At Colliers, we encourage our people 
to do their best work every day, 
working alongside global experts 
to maximize every opportunity and 
lead the industry into the future. 
We cultivate leaders and empower 
them to think and act differently.

Colliers is always looking for enthusiastic 
and entrepreneurial individuals, from 
within or outside of the real estate 
industry, to join our team. If you want 
to be part of an enterprising company, 
explore our career opportunities below. 
Interested in applying to one of these 
opportunities? Send your CV to Tatjana.
Krutjko@colliers.com. Don’t see any 
opportunities that match your skillset? 
You can still send us your CV and cover 
letter to be considered for future roles.

View all current vacancies at 
Colliers in Latvia here.

VIDEOS

Why is it cool to work at Colliers?

Colliers: We are Enterprising

Colliers’ Power of Be

https://www.colliers.com/en-lv/countries/latvia/join-colliers-international-latvia
https://www.youtube.com/watch?v=i960vcZBvrg
https://www.youtube.com/watch?v=PRmQeC5FaE4
https://www.youtube.com/watch?v=H0DAeUMjDS4


31

CV-Online Latvia

PAR MUMS

“CV-Online Latvia” ir vadošais interneta 
personāla atlases pakalpojumu sniedzējs 
Latvijā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir:

CV.lv – vadošais darba sludinājumu 
portāls Latvijā, kas ir primārais resurss 
speciālistiem un vadītājiem. Populārākais 
personāla atlases resurss darba devējiem.

Visidarbi.lv – plaši pazīstams 
darba sludinājumu agregators 
Latvijā, kur pieejami visi darba 
sludinājumus vienuviet.

Topdarbadevejs.lv – plašākais un 
populārākais un Latvijas iekārojamāko 
un labāko darba devēju apkopojums.

Pardarbu.lv – viens no populārākajiem 
darba un karjeras blogiem Latvijā, 
kura saturs paredzēts gan darba 
ņēmējiem, gan darba devējiem.

Algas.lv – lielākā algu datubāze 
Latvijā, kas sniedz datus par 
simtiem amatu pozīciju.

Uzņēmuma “CV-Online Latvia” 
galvenais mērķis ir palīdzēt darba 

ņēmējiem un darba devējiem atrast 
vienam otru, veicinot kopīgu izaugsmi 
un pilnveidošanos. Mūsu darba un 
karjeras portāls “CV.lv” ir vadošais darba 
sludinājumu portāls Latvijā. Tajā atradīsi 
plašāko vakanču klāstu, kas palīdzēs Tev 
aptvert aktuālo situāciju darba tirgū, kā 
arī spert soļus ceļā uz savu sapņu darbu. 
Darba devēju vidū esam pieprasītākais 
darbinieku meklēšanas resurss, tāpēc 
noteikti ir vērts pievienot savu CV 
mūsu portālā, lai kļūtu darba devējiem 
pamanāms. Tāpat arī darba sludinājumu 
portāls “Visidarbi.lv” ir noderīgs palīgs 
darba meklējumos. Bet brīžos, kad 
vēlies uzzināt, ko jaunu un noderīgu, vari 
apmeklēt mūsu darba un karjeras blogu 
“ParDarbu.lv”, kurā publicējam dažādus 
ieteikumus un citu vērtīgu informāciju, 
kas saistīta ar darbu un darba tirgu.

VIDEO

CV-Online Latvia

https://www.youtube.com/watch?v=gulFGW7B1PU
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DB Engineering & Consulting GmbH

ABOUT US

DB Engineering & Consulting is a part 
of the leading railway sector player 
DB Group. We offer knowledge – 
starting with the feasibility studies 
and design concept development to 
maintenance and operations for railway 
infrastructural projects around the world.

More than 5000 specialists and 
generalists across all engineering 
disciplines develop and implement 
solutions that meet our customers’ needs 
and connect people and markets around 
the world – from Germany, Australia, 
and South Africa to the United Arab 
Emirates, China, and Brazil. By offering 
sustainable solutions, we help ensure 
the future success of economic regions 
and make an important contribution 
to environmental protection, thereby 
shaping the world of tomorrow.

OVER 50 YEARS OF EXCELLENCE

As one of the world’s leading engineering 
and consulting companies, we connect 
people and markets by providing mobility 
and transport solutions around the globe.

Founded in 1966, our company has 
exported its rail engineering expertise 
to every corner of the world. We have 

been delivering on our promises ever 
since completing our first major project, 
which was building a 65 kilometer-long 
metro system in the Brazilian city of 
Sao Paulo in 1967. Much has happened 
in the intervening years and we have 
been involved in projects in over 100 
countries across all continents.

We are continuously adapting our service 
portfolio to meet the challenges of 
the times and applying our proactive 
approach to innovation. Today, we 
can look back on many successes in 
our projects, which have had a major 
impact on infrastructure, mobility and 
transportation logistics across the globe. 
Recent highlights include the rail upgrade 
and construction project on the line 
connecting Karlsruhe in Germany and 
Basel in Switzerland, the installation of 
digital signaling equipment in the German 
town of Warnemünde, the European 
transport project Rail Baltica and the 
launch of the Sydney Metro, Australia.

VIDEOS

DB Engineering & Consulting - 
Railways for the world of tomorrow

Mixwerk Deutsche Bahn Vertonung

DB E.C.O. Group - tomorrow’s 
mobility and transport solutions

DB International (English Version)

https://www.youtube.com/watch?v=lKsx0DwYBm8
https://www.youtube.com/watch?v=lKsx0DwYBm8
https://www.youtube.com/watch?v=ES33ghSyRbk
https://youtu.be/Xyg_s1zbhJ0
https://youtu.be/Xyg_s1zbhJ0
https://youtu.be/DZtF8KBhV5c
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DECTA

ABOUT US

DECTA provides banks and payment 
service providers (Mastercard and 
Visa members) with a secure end-to-
end platform for payment processing 
- close-loop card or International 
Mastercard and Visa Payment Scheme 
card issuing and acquiring services, 
empowering them to bring new 
payment propositions to the market. 
DECTA offers a comprehensive suite 
of services and advanced technologies 
that enable financial institutions to 
manage the full transaction processing 
cycle whilst providing seamless support 
for customers’ unique business needs. 
By working with DECTA, you gain 
access to a high-quality, efficient, 
customer-centric solution, which allows 
you to successfully compete in today’s 
challenging financial environment.

DECTA is a group of companies offering 
a complete line of payment card issuing 
and acquiring services. DECTA provides 
the technological infrastructure for 
Mastercard/Visa members as a certified 
3rd party processor offering the latest 
payment processing technology to 
Banks and Fintechs in Europe. As a 
direct Mastercard/Visa Acquirer and 
Issuer, DECTA offers its merchants 
the best possible service level and 
optimized fees through the full control 
over each payment starting with 
technical connection to Mastercard/
Visa networks, payment technical 
processing, payment gateway and 
ending with funds settlement between 
Mastercard/Visa and the Merchant.
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DHL Express Latvia

PAR MUMS

DHL Express rūpējas par ekspressūtījumu 
nosūtīšanu un piegādi globālā mērogā.

Kā viens no lielākajiem un inovatīvākajiem 
darba devējiem pasaulē mēs īpaši 
lepojamies ar saviem darbiniekiem. 
Esam globāls uzņēmums, kas augstu 
vērtē dažādību, mērķtiecību un uz 
sadarbību vērstu, apņēmīgu attieksmi 
(“es varu”). Tādējādi uzņēmums 
nodrošina nepieciešamo atbalstu, lai 
karjera Jums sniegtu pēc iespējas lielāku 
gandarījumu. Pievienojieties mums jau 
tūlīt un pilnībā realizējiet savu potenciālu.

VIDEO

DHL Express sūtījuma ceļš

I AM DHL

https://www.youtube.com/watch?v=FRMEsT_mvH4
https://www.youtube.com/watch?v=42eP4_jLsBU
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DINAIR FILTON SIA

PAR MUMS

“Dinair Filton” SIA - ir viens no “Dinair” 
grupas (“Dinair Group AB”, Zviedrija) 
gaisa filtru ražošanas uzņēmumiem, 
un ietilpst pasaules lielākajā 
gaisa filtru ražošanas uzņēmumā 
“AAF” (“American Air Filter”).

“Dinair Filton” SIA jau 16 gadus 
nodarbojas ar gaisa filtru ražošanu un 
šobrīd tas ir lielākais gaisa attīrīšanas 
filtru ražotājs Baltijas valstīs, 
nodrošinot 290 darba vietas Olainē.

MISIJA

Mūsu misijai šobrīd ir pavisam cita 
nozīme - sniegt iespēju cilvēkiem visā 
pasaulē elpot tīru gaisu - tas vairs nav 
tikai sauklis - tā ir realitāte, un Tu vari 
kļūt par tā daļu, lai īstenotu šo nozīmīgo 
mērķi, ražojot gaisa attīrīšanas filtrus!

VIDEO

Dinair LV

Welcome to AAF / Dinair - 
Latvian | American Air Filter

SIA “DINAIR FILTON”

Dinair Filton

SIA “DINAIR FILTON”

KONTAKTI

 Rūpnīcu iela 4, Olaine

 +371 67069823

 hr.latvia@dinair.se

 www.dinair.lv

 dinairlatvia

 dinair-filton-sia-latvia

https://www.youtube.com/watch?v=WG4I_R5pztk
https://www.youtube.com/watch?v=s47SZ_ypu8s
https://www.youtube.com/watch?v=s47SZ_ypu8s
https://www.youtube.com/watch?v=1wXzA9Fpqxc
https://www.youtube.com/watch?v=Ra8nV0ILOfc
https://www.youtube.com/watch?v=_2f4MNJKVTI
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DNB servisa centrs Latvijā

ABOUT US

Mēs esam DNB servisa centrs Latvijā 
ar modernu ofisu Jaunajā Teikā.

Banku un maksājumu pakalpojumus 
sniedzam kopš 2012. gada.

Servisa centrā esam vairāk nekā 
300 profesionāļu, kuri sniedz 
pakalpojumus saistībā ar kontiem, 
kartēm, maksājumiem, kredītiem, 
garantijām un īpašajiem aizdevumiem.

WE OFFER

Sākt darbu ar norvēģu valodas apguvi, 
par to saņemot atalgojumu EUR 
1000 (valodas apmācības periodā)

Draudzīgus kolēģus un atbalstošu 
vadītāju komandu

Starptautisku un stabilu darba 
vidi, kas attīsta Tavas prasmes un 
iedrošina karjeras izaugsmei
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Entain Group

ABOUT US

We are Entain - one of the biggest 
iGaming companies worldwide. Our 
vision is to be the world leader in betting, 
gaming and interactive entertainment. 
We will achieve this through our focus on 
sustainability and growth, transforming 
our sector for our players, for ourselves 
and for the good of entertainment.

The Entain journey began on 9th 
December 2020, but our brands have 
been making history since the 1880s. 
Licensed in 27 jurisdictions, we’re now 
home to a global family of more than 
25 iconic names - such big names as 
BetMGM, Bwin, Coral, Ladbrokes.

In Entain we employ around 24,000 
people in 19 countries across five 
continents, with retail operations in 
the UK, Ireland, Belgium and Italy.

ENLABS, which stands for Entertainment 
Laboratories, was acquired by Entain and 
joined the Entain family in April of 2021.

In ENLABS (from recent - part of 
Entain) we are a company that creates 
entertainment through innovative 
thinking by offering our customers 
industry-leading gaming content across 
all product verticals coupled with 

outstanding localized service. We are the 
largest iGaming operator in the Baltics 
with an ambition to expand well beyond, 
becoming one of the leading online 
gaming companies in other regions of 
Europe. We focus on regulated or soon 
to be regulated markets and promote 
responsible gambling. Regulation means 
a guarantee of fair play, player protection 
and local gambling tax contributions. As 
part of portfolio ENLABS owns a group 
of licensed online gaming companies 
located in several European jurisdictions. 
We operate a portfolio of well-known 
brands including our flagship brand 
“Optibet”, “Klondaika”and “Ninja Casino”.

Today ENLABS (incorporated into Entain 
as of recent) is a multi-brand online 
gaming company with 650+ people 
from more than 15 countries situated 
in offices across Riga (headquarters), 
Tallinn, Vilnius, Malta, Marbella, 
Stockholm and Minsk. We are proud to 
be the leading iGaming operator in the 
Baltic States, and one of the fastest 
growing operators in Eastern Europe.

VIDEOS

We are Entain

Enlabs/Entain Summer Party 2021

https://www.youtube.com/watch?v=EIpTTu7WVY8
https://youtu.be/al8Z5isBz0A
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Erasmus +

PAR MUMS

Studentu starptautiskā mobilitāte ir 
neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas 
universitātes sastāvdaļa. Pateicoties 
Eiropas Komisijas programmas 
ERASMUS+ finansējumam RTU 
studentiem ir pieejamas apmaiņas 
studiju iespējas Eiropā un pasaulē, 
kā arī prakses iespējas ārzemju 
uzņēmumos un ražošanas kompānijās. 
Pat pēc studiju beigšanas RTU ir 
iespēja saņemt Erasmus+ atbalstu 
pēcstudiju praksei ārzemēs.

Ar pieteikšanās procesu un citām 
svarīgām niansēm saistībā ar 
prakses mobilitāti vari iepazīties 
šeit: www.rtu.lv/erasmusprakse 
un OutgoingExchange.rtu.lv.

Prakses vietas atrašana ir studenta 
kompetencē, Erasmus mobilitātes 
koordinators ieteiks, kā un kur meklēt, 
bet saziņa ar potenciālajām prakses 
vietām būs jāveic pašam. Tiklīdz 
prakses vieta būs atrasta, procesā atkal 
iesaistīsies mobilitātes koordinatore. 

ERASMUS+ STIPENDIJA: Stipendijas 
apjoms, ko saņem praksē esošie studenti, 
ir atkarīgs no vairākiem faktoriem; 
valsts, kur notiek prakse, vai prakse 
notiek studiju laikā vai pēc studijām, 
kāda ir iegūtā diploma vidējā svērtā 
atzīme utt. Stipendijas apjoms praksei 
ārzemēs ir 690-850 eiro mēnesī. 

PIETEIKŠANĀS STIPENDIJAI: Pieteikties 
Erasmus mobilitātei studenti var 
jau pēc pirmās sesijas! Pieteikšanās 
organizējam divreiz gadā - septembrī/
oktobrī un februārī/martā. Mobilitāte 
jāplāno ļoti laicīgi. Pieteikšanās un citu 
formalitāšu kārtošana ilgs vairākus 
mēnešus. Viss process nav sarežģīts, 
tomēr prasa precīzu sekošanu 
pieteikšanās termiņiem, kā arī pareizu 
un savlaicīgu dokumentu iesniegšanu 
platformā OutgoingExchange.rtu.lv.

Lai dotos mobilitātē, studentam jāatbilst 
noteiktiem kritērijiem. Jābūt labām 
sekmēm studijās, labām angļu valodas 
zināšanām, kā arī skaidrai motivācijai, 
kādēļ šo pieredzi vēlas izmantot.

IEGUVUMI: Katru gadu aptuveni 300 RTU 
studenti izmanto Erasmus mobilitāšu 
iespējas. Pēc viņu atziņām mobilitātē 
pavadītais laiks ir neaizmirstams 
piedzīvojums un vienreizēja iespēja augt 
profesionāli un garīgi, iepazīt citu valstu 
kultūru, apgūt svešvalodas. Vēl vairāk 
par ieguvumiem uzzini citu studentu 
Erasmus+ pieredzes stāstos šajā lapā.

ABOUT US

International mobility is very important 
for academic and professional growth 
of students and young professionals. 
Erasmus+ programme is providing 
financial support to RTU students 
and recent graduates if they carry 
out Erasmus+ exchange studies or do 
traineeship abroad in EU countries.

See more information at 
ej.uz/erasmusRTU

Submit an application for Erasmus+ 
scholarship at OutgoingExchange.rtu.lv.

ERASMUS+ SCHOLARSHIP: Erasmus+ 
traineeship scholarship amount depends 
on several aspects, for example, host 
country, whether traineeship is done 
during studies or after graduation, 
average weighted grade after 
graduation and others. Scholarship 
varies between 690-850 EUR/month.

BENEFITS: Every year approximately 
300 RTU students carry out Erasmus+ 
exchange study or traineeship mobility. 
According to them, Erasmus+ mobility 
has been an amazing adventure, a way 
to grow professionally and personally, 
learn more about other cultures and 
improve their language skills. Find 
out more benefits, reading previous 
students experience stories below.

VIDEO

Erasmus +

RTU studentes Erasmus+ 
prakses pieredze

KONTAKTI / CONTACTS

(LV) EVITA MIŠČUKA

 evita.miscuka@rtu.lv

(ENG) INGA RIHARDA

 inga.riharda@rtu.lv

http://www.rtu.lv/erasmusprakse
https://outgoingexchange.rtu.lv/
https://ej.uz/erasmusRTU
https://outgoingexchange.rtu.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=gvZQTX__kPk
https://www.youtube.com/watch?v=D3RVLV9aw24
https://www.youtube.com/watch?v=D3RVLV9aw24
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Ernst & Young Baltic

ABOUT US

EY is one of the largest professional 
services networks in the world 
providing consulting, assurance, tax 
and transaction services that help 
solve our client’s toughest challenges 
and build a better working world.

We’re change agents and cyber gurus. 
Performance improvers and problem 
solvers. Data scientists and growth 
hackers. Risk managers and confidence 
builders. We’re more than 300 000 global 
perspectives ready to welcome yours.

Your bold ambition is just the beginning. 
Harness our global scale, our tech, 
our teams and our culture to realize 
your potentials. Learn from the best, 
surround yourself with curious, ask 
better questions to seek better answers 
and build better working world.

The exceptional EY experience. 
It’s yours to build.

Your career story is just beginning. 
We’ll help you write it - with the 
scale, teams and technology to build 
a career as unique as you are.

Who we are? We’re purpose-driven 
builders of a better working world 
and creators of long-term value for 

the clients, our people and society. 
We’re redefining the traditional career 
experience and developing transformative 
leaders - the kind our world needs.

Our people work with more than 200 
000 clients in 150 countries, including 
some of the world’s most iconic 
brands and exciting entrepreneurs.

At EY, we don’t just focus on who you 
are now, but who you can become. In 
collaboration with Hult International 
Business School, we offer an MBA 
program to all of our people, free 
of charge. Our people earn digital 
badges in future-focused skills - 
helping them differentiate themselves 
and increase their market value.

In 2 - 3 years at EY you can be an expert 
in accounting, corporate finance, audit, 
strategy, consulting, IT, tax, law, etc; be in 
charge of 5 - 7 projects per year; manage 
a team of 3 - 5 people; be experienced 
in local and international projects, 
different industries. It’s like 2 to 3 years 
at EY like 5 to 6 years in the market.

EY is a place where your voice matter. 
We are proud of our culture - people 
who demonstrate integrity, respect 
and teaming; people with energy, 

enthusiasm and the courage to 
lead; people who build relationships 
based on doing the right thing.

At EY, your curiosity can build 
the world we all imagine.

VIDEOS

Careers at EY: What you can do here

EY - Building a better working 
world - our purpose

The exceptional EY experience. 
It’s yours to build.

https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_3mgcfjsDIbLvOpU
https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_3mgcfjsDIbLvOpU
https://www.youtube.com/watch?v=fX4uxbReoSY
https://www.youtube.com/watch?v=BJwntz3A_U4
https://www.youtube.com/watch?v=BJwntz3A_U4
https://www.youtube.com/watch?v=zgOwsp_-ljA
https://www.youtube.com/watch?v=zgOwsp_-ljA
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Evolution Latvia SIA

PAR MUMS

Evolution Latvia ir tehnoloģiju un 
izklaides uzņēmums, dibināts 2006. 
gadā. Mēs izstrādājam un uzturam 
dažādu tiešsaistes spēļu produktus 
un nodrošinām video studijas – 
spēļu prezentēšanas un vadīšanas 
– pakalpojumus B2B partneriem. 

Mēs radam unikālu tiešsaistes spēļu 
pieredzi klientiem visā pasaulē, esam 
starptautisks uzņēmums  - vairāk nekā 20 
valstīs strādā ~13 000 darbinieku.Ne tikai 
mūsu bizness aug, mēs dodam iespēju 
augt arī mūsu darbiniekiem, investējot to 
attīstībā, nodrošinot apmaksātas dažādu 
sociālo un tehnisko prasmju apmācības, 
kā arī iespējas veidot karjeru uzņēmumā – 
vairāk kā 30% no mūsu biznesa atbalsta 
darbiniekiem ir sākuši darbu uzņēmumā 
kā spēļu prezentētāji, kāršu uzskaites 
operatori vai spēļu šovu vadītāji.

VIDEO

Vai zini, kas ir Evolution 
Latvia? Noskaties video

Miljona spele Evolution

Gribi zināt, kas ir spēļu šovu 
vadītājs? Noskaidro

Gribi zināt, kas ir šafleris? Noskaidro

Piesakies Evolution

Evolution Latvia x Niklavs

Evolution - Who we are

https://www.youtube.com/watch?v=HQdlyEMRmDc
https://www.youtube.com/watch?v=HQdlyEMRmDc
https://www.youtube.com/watch?v=2dom7w_hGag
https://www.youtube.com/watch?v=lAiOMmm2_5s
https://www.youtube.com/watch?v=lAiOMmm2_5s
https://www.youtube.com/watch?v=7u5NzNr02MY
https://www.youtube.com/watch?v=AtZ3SX3j36o
https://www.youtube.com/watch?v=gu1X1iuIegM
https://www.youtube.com/watch?v=rXHflAWJdP8
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FILTER

PAR MUMS

FILTER veic inženiertehnisko risinājumu 
izstrādi, augstas kvalitātes iekārtu 
piegādi, projektu realizāciju un industriālo 
servisu rūpnieciskām enerģijas 
ražošanas sistēmām, katlu mājām 
un ūdens sagatavošanas stacijām.

FILTER vairāk kā 25 gadu darbības 
laikā iegūtā unikālā pieredze ļauj 
ieteikt mūsu klientiem labākos un 
ekonomiski izdevīgākos tehnoloģiskos 
un ekspluatācijas risinājumus.

 � Uzticams sadarbības partneris 
rūpniecības uzņēmumiem 
siltuma un enerģētikas, ūdens 
attīrīšanas un rūpnieciskās 
automatizācijas risinājumu jomā.

 � Izstrādā inženiertehniskos 
risinājumus, veic iekārtu piegādi, 
projektu realizācija un industriālo 
servisu rūpnieciskām enerģijas 
ražošanas sistēmām, katlu mājām 
un ūdens sagatavošanas stacijām.

 � Nodrošina pilnīgu projekta 
realizāciju, sākot no projektēšanas 
un iekārtu piegādes līdz iekārtu 
nodošanai ekspluatācijā, un objekta 
apkopi jebkurā diennakts laikā.

VĪZIJA

Labākais inženiertehniskais uzņēmums 
Latvijā un Austrumeiropā.

MISIJA
Uzlabot klientu sniegumu un 
produktivitāti, piedāvājot 
energoefektīvākos un atbilstošākos 
risinājumus enerģijas un ūdens 
sagatavošanas nozarēs.

Piedāvāt darbiniekiem labus 
darba apstākļus un nepārtrauktas 
tālākas attīstības iespējas.

Veidot ilgtermiņa, noturīgas attiecības 
ar klientiem un partneriem.

VĒRTĪBAS

Profesionalitāte, pieredze, kvalitāte, 
uzticamība, ilgtspējība.

KOMANDA
Šobrīd esam ap 60 zinošiem 
speciālistiem.

Uzņēmumā ir izveidotas apakšnodaļas, 
kuras veic darbu noteikto uzdevumu 
un atbildību robežās:

 � pārdošanas nodaļa;
 � projektu nodaļa
 � automātikas nodaļa
 � servisa nodaļa
 � loģistikas nodaļa

DARBA IESPĒJAS

 � projektu / automātikas nodaļā

 � servisa nodaļā

AICINĀM PRAKSĒ:

 � automātikas nodaļā

 � servisa nodaļā

Sadarbojamies ar Latvijas Darba devēju 
konfederāciju, īstenojot ESF projektu 
“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 
dalība darba vidē balstītās mācībās 
un mācību praksēs uzņēmumos”

VIDEO

FILTER Group from the beginning 
to the present day

Filter Explainer

Saules kolektori

KONTAKTI
 vakances@filter.lv

 www.filter.lv

https://www.youtube.com/watch?v=0Wg5qN9VY6Y
https://www.youtube.com/watch?v=0Wg5qN9VY6Y
https://www.youtube.com/watch?v=yxNeDix0G3g
https://www.youtube.com/watch?v=J5pFcsBQeb4
http://www.filter.lv
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GĀZES APGĀDES SISTĒMAS OPERATORS

PAR MUMS

Akciju sabiedrība “Gaso” misija: 
nodrošināt nepārtrauktu un drošu 
dabasgāzes sadales sistēmas 
darbību visā Latvijas teritorijā. 

Gaso ir vienīgais dabasgāzes sadales 
sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina 
dabasgāzes piegādi no pārvades 
sistēmas gala līdz patērētājam. 

Uzņēmumā ir 900 darbinieki. 
Struktūrvienības: Rīgā, Jelgavā, 
Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, 
Cēsīs, Ogrē, Jēkabpilī, Jūrmalā. 
Reģionos ir administrācija, inženieri, 
atslēdznieki, metinātāji, meistari.

PAMATDARBĪBA

Sadales infrastruktūras attīstība 
(projektētāji, inženieri, ekonomisti), 
dabasgāzes pieslēgumu izbūve, 
sistēmu ekspluatācija un avārijas 
dienests (atslēdznieki, metinātāji), 
dabasgāzes uzskaite (ekonomisti, 
IT) kā arī pamatdarbības 
atbalsts (administrācija, IT).

DARBINIEKI

2021. gada darbinieku apmierinātības 
aptaujā Gaso darbinieki saka, ka:

 � ir pilnībā apmierināti - 67,6% 

 � var pilnībā paļauties uz 
saviem kolēģiem - 94%

 � tehniskais nodrošinājums, darba vide 
un darba aizsardzība nodrošināta 
pietiekamā apmērā un kvalitātē - 91% 

 � darbs sagādā gandarījumu un ir 
iespēja izteikt priekšlikumus darba 
procesa uzlabošanai - 82%

 � apmierināti ar nodrošinātajām 
mācību iespējām - 81%

 � struktūrvienībā valda pozitīva 
atmosfēra - 79%

Gaso jau šobrīd nepieciešami un arī 
turpmāk būs pieprasītas šādas profesijas:

 � atslēdznieks

 � metinātājs

 � meistars

 � inženieris

 � projektētājs

 � IT sistēmu analītiķis

 � ekonomists

VIDEO

GASO info teaser

KONTAKTI
 Vagonu iela 20, Rīga

 26351847

 personals@gaso.lv

 www.gaso.lv

 www.gaso.lv/vakances

https://www.youtube.com/watch?v=cRcKuOP-5eU
http://www.gaso.lv
http://www.gaso.lv/vakances
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HILTI

ABOUT US

Hilti is where innovation is improving 
productivity, safety and sustainability 
in the global construction industry, 
and beyond. Where strong customer 
relationships are creating solutions that 
build a better future. Where there is 
pride and a sense of belonging across 
our 120 locations, carrying right into 
our lives and homes. Where people 
are exploring possibilities, leveraging 
their potential, owning their personal 
development and growing lasting careers. 

We are recognised as one of best 
workplaces on the 2020 Fortune 100 
Best Companies to Work For®. 2019 
Best Place to Work by Glassdoor.

BE WHERE YOU BELONG 

We have a truly caring and 
performance-driven culture . 

From the moment you join, you know 
you’re part of something bigger. That 
feeling of belonging is with you, no 
matter where you are.  We come to Hilti 
as individuals, but we achieve results 
as a team. Everyone brings their own 
unique perspective, and together we 
make  almost anything possible. 

 We’ll support you and 
nurture your potential.

The routes to success here are as diverse 
as our people. Throughout your career, 
you’ll own your own development 
and find the right way to grow and 
leverage your strengths.  Global or local, 
cross-functional or as a specialist.  

If you’re willing to go the extra 
mile, the opportunity is yours.

At the core of our business are 
innovation and change.

Innovation is who we are and it’s 
evident in the way we work. Together 
with our customers, we develop 
solutions that improve productivity, 
safety and sustainability.

VIDEOS

Hilti – Working in Engineering (English)

LEARN about the Hilti 
Outperformer Experience

Hilti - Working in Sales (English)

https://www.youtube.com/watch?v=DvrYJtuZqz4
https://www.youtube.com/watch?v=qVIdURcVIBA
https://www.youtube.com/watch?v=qVIdURcVIBA
https://www.youtube.com/watch?v=OiJ2VchHWHw
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IKEA

PAR MUMS

IKEA vīzija ir radīt labāku ikdienas 
dzīvi daudziem. Mūsu biznesa ideja ir 
piedāvāt plašu klāstu funkcionālu, laba 
dizaina mājokļa labiekārtošanas preču 
par tik zemām cenām, lai tās varētu 
atļauties pēc iespējas vairāk cilvēku.

Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības 
ar piegādātājiem, investējam 
automatizētā ražošanas procesā 
un ražojam lielā apjomā.

Mūsu vīzija neattiecas tikai uz precēm 
– mēs vēlamies radīt labāku ikdienu 
ikvienam, kas savu ceļu iet kopā ar mums.

AR AIZRAUTĪBU PAR DZĪVI MĀJĀS

Mūsu komandu veido zinātkāri cilvēki, 
kuru dzinulis ir vēlme uzlabot ne tikai 
cilvēku mājokļus, bet arī visu planētu. 
Mūsu vīzija ir radīt labāku ikdienas 
dzīvi daudziem. Ar vārdu “daudzi” mēs 
domājam tevi, darbiniekus, pircējus, 
piegādātājus, sadarbības partnerus 
un kolēģus. Ar to mēs domājam 
ikvienu, kurš mīl savas mājas.

MĒS TO SAUCAM PAR TILLSAMMANS

Mūsu uzņēmuma kultūras pamatā ir 
entuziasms, kopības sajūta un pārliecība, 
ka it viss ir izdarāms. Katram darbiniekam 
ir būtiska loma ceļā uz uzņēmuma kopējo 
mērķi. Mēs strādājam plecu pie pleca 
un svarīga ir katra nodaļa un ikviens 
darbinieks. Mēs visu paveicam kopīgiem 
spēkiem, un zviedriski to apzīmē ar 
vārdu tillsammans. Tas nozīmē rast 
arvien labākus veidus, kā pilnveidoties un 
sasniegt augstākus uzņēmuma mērķus.

Aplūko atvētās vakances vai ievieto 
savu CV datubāzē un uzzini pirmais/-ā 
par jaunākajām darba iespējām 
IKEA: ikealatvia.teamtailor.com

VIDEO

Viss sākas ar pirmo Hej!

Kopā mēs izdarām

120s What if long version

https://ikealatvia.teamtailor.com
https://www.youtube.com/watch?v=WYVH0sJQ9hE
https://www.youtube.com/watch?v=an-G4-uVAd0
https://www.youtube.com/watch?v=tIN42Zm4hc4
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Industry Service Partner SIA

PAR MUMS

SIA “Industry Service Partner”  ir 
vadošais industriālā servisa uzņēmums 
Latvijā. Uzņēmums sniedz industriālo 
iekārtu un ēku uzturēšanas, remontu 
un pārbūves pakalpojumus. Mūsu 
specializācija aptver tehniskos, 
elektriskos un automatizācijas darbus. 
Pašu izveidotais mācību un kompetences 
centrs (MDC – Maintenance Development 
Cetnre) nodarbojas ar personāla 
zināšanu novērtējumu un apmācību 
organizēšanu dažādos virzienos.

MŪSU PIEREDZE DAŽĀDOS 
SEGMENTOS

 � ūdensapgāde;

 � metālapstrādes uzņēmumi;

 � kokapstrādes uzņēmumi;

 � papīra un iepakojuma 
ražošanas uzņēmumi;

 � siltumelektrostacijas, 
hidroelektrostacijas, siltumcentrāles;

 � lielas sabiedriskas ēkas;

 � lidostas.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI:

Saliedēta komanda ir mūsu panākumu 
atslēga! Uzņēmums nepārtraukti 
attīstītās, pieņemot darbā aizvien 
jaunus darbiniekus, kuru skaits 
pārsniedz 150 cilvēkus. Sadarbībā ar 
RTU Attīstības fondu, aktīvi pieņemam 
praksē studentus, kur tie, pieredzējušu 
speciālistu vadībā, var apgūt jaunas 
prasmes un ilgtermiņā kļūt par mūsu 
uzņēmuma darbiniekiem. Savā  komandā 
aicinām enerģiskus, iniciatīvas pilnus 
ar inženiertehniskajām zināšanām 
apveltītus  studentus, kuri vēlas 
strādāt un pilnveidot savas prasmes.

ISP ATBALSTĪJIS

 � RTU Lielo izlaidumu 2017-2020;

 � RTU Inženierzinātņu vidusskolas 
atbalsta kampaņu 2016-2020;

 � RTU Zinātnieku nakts 
aktivitātes 2015 – 2020;

 � RTU Akadēmiskās izcilības gada balvas 
ģenerālsponsors kopš 2018. gada;

 � RTU Inženierzinātņu vidusskolas 
kāpnēs iemūžināts ISP vēstījums 
topošajiem inženieriem

DARBĪBAS SPECIALIZĀCIJA

 � rūpniecības iekārtu uzturēšana

 � ēku un to inženiertīklu uzturēšana

 � ražošanas procesu 
automatizācijas risinājumi

 � vienreizējie iekārtu un sistēmu remonti

 � pārbūves projekti

 � tehniskais audits un ekspertīzes 
(mašīnu elementiem, iekārtām, 
mērierīcēm, sistēmām, organizācijai)

 � siltumenerģijas ražošana.

KONTAKTI
 G.Zemgala gatve 85, Rīga, LV 1039

 +371 28899454

 info@ispartner.lv

 www.ispartner.lv

PERSONĀLA DAĻA

 olga.ormane@ispartner.lv

http://www.ispartner.lv
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IPAS “Indexo”

PAR MUMS

Mēs cīnāmies par labāku 
finanšu vidi Latvijā. 

Indexo tika dibināts, lai Latvijas 
iedzīvotājiem būtu pieejams labāks 
veids kā veidot uzkrājumus pensijai. 

Jau esam izcīnījuši pārmaiņas no 
kurām iegūst ne tikai INDEXO 
klienti, bet visa sabiedrība. 

Tagad esam gatavi spert nākamo 
soli un līdzīgi kā pensiju tirgū mēs 
redzam iespējas tradicionālajā banku 
sektorā.   Esam nolēmuši doties biržā, lai 
piesaistītu kapitālu un dibinātu banku. 
Klientiem draudzīgāko banku Latvijā!

Šobrīd INDEXO komandā ir vairāk 
nekā 60 speciālisti, kuri brīvajā 
laikā ir arī mūziķi, sportisti, džudo 
čempioni un vienkārši labi cilvēki.

Lai sasniegtu uzņēmuma 
ambīcijas, mūsu mērķis ir strauji 
paplišināt INDEXO komandu.

PIEDĀVĀJAM

INDEXO ir vieta, kur uzsākt savas 
darba gaitas un izaugt. Piedāvājam 
iespēju pašam plānot savu darba laiku, 
motivējošu atalgojumu un iknedēļas

bonusus. Nodrošinām profesionālas 
apmācības un atbalstu darba 
uzdevumu veikšanai.

VIDEO

Indexo

https://vimeo.com/manage/videos/682749103
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Innovative Travel Solutions

ABOUT US

Innovative Travel Solutions (ITS) is 
a Riga-based company uniting the 
best sales and tourism professionals 
in the Baltics since 2019.

ITS delivers five-star customer service 
to global clients by giving employees 
five-star working conditions.

Enjoy bunch of office perks: free 
coffee, fruits twice a week, cool 
monthly events, weekly activities, 
sweets, snacks and awards.

Our Sales and Tavel Consultants receive 
paid training, lectures and seminars.

After gathering results of the ITS 
Employee Satisfaction Survey we 
are proud to say, that 90% of our 
employees say that we truly have 
an amazing spirit in the office!

Join our young, fun and diverse team!

*Please note, we offer only full time jobs!

VIDEOS

ITS Office tour

Join ITS Latvia!

ITS Sales Consultant

CONTACTS
 www.itslatvia.lv

https://www.youtube.com/watch?v=T9LT9NMwy1M
https://www.youtube.com/watch?v=0VdJ0IS51as
https://www.youtube.com/watch?v=yN31oLlUTgQ
http://www.itslatvia.lv
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ISP OPTICS LATVIA

PAR MUMS

ISP Optics Latvia ir vienīgais optikas 
ražotājs Baltijas valstīs, kurš piedāvā 
pilna spektra infrasarkanās optikas 
produktus, sākot no augstas precizitātes 
optiskajām sistēmām un beidzot ar 
sērijveida infrasarkanajām lēcām. 
Mēs eksportējam savu produkciju visā 
pasaulē jau vairāk nekā 30 gadus.

ISP Optics Latvia is exclusive 
manufacturer in Baltic States offering 
a full range of the infrrared products 
form high performance lens assemblies 
to catalog and custom infrared optical 
elements. We are exporting our product 
worldwide for more than 30 years.

DAŽI FAKTI

Mēs esam vienīgais infrasarkanās optikas 
ražotājs Baltijas valstīs un mēs strādājam 
šajā nozarē jau vairāk nekā 30 gadus

Mēs izmantojam gan aizgūtas, gan pašu 
radītas unikālas CNC un pusautomātiskās 
kristālu apstrādes tehnoloģijas

Daļu no ražošanā izmantojamajiem 
materiāliem mēs audzējam paši 

Mūsu klienti ir augsto tehnoloģiju 
milži visā pasaulē

Mēs piedalāmies gan NASA 
(National Aeronautics and Space 
Administration), gan ESA (European 
Space Agency) izpētes projektos

Mēs esam viens no pasaules Top10 
uzņēmumiem savā nozarē

Kopš 2016.gada mēs esam ASV optikas 
dizaina un ražotāja korporācijas 
Lightpath Technologies sastāvā

Korporācijai ir ražotnes Latvijā, ASV 
un Ķīnā. Mēs papildinām viens otru

Aptaujas liecina, ka 93% mūsu 
darbinieku ieteiktu saviem 
draugiem strādāt pie mums

Mēs lepojamies ar multilinguālu 
un multikulturālu darba vidi

Mēs nodrošinām darbinieku 
ievadapmācību un sekojam 
darbinieku izaugsmei

Dalība pētniecības un attīstības 
(Research&Development) 
projektos ir mūsu ikdiena

VIDEO

Vertically Integrated Infrared Lens 
Manufacturing Process ISP Optics

LightPath Technologies Corporate Video

Infrared Glass Production - 
LightPath Technologies

LightPath Technologies Product Video

https://www.youtube.com/watch?v=pzd0vwv28NE
https://www.youtube.com/watch?v=pzd0vwv28NE
https://www.youtube.com/watch?v=ubMoiO_DPSM
https://www.youtube.com/watch?v=FVOYIb7XTfM
https://www.youtube.com/watch?v=FVOYIb7XTfM
https://www.youtube.com/watch?v=AcFoCHr_M1E
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Kinetics Nail Systems

PAR MUMS
Kinetics Nail Systems ir Latvijas 
kosmētikas ražotājs ar vairāk nekā 
20 gadu pieredzi. Kinetics ražo gan 
nagu lakas, gan UV staros cietējošos 
nagu pārklājumus, jeb želejlakas, kā arī 
nagu un roku kopšanas kosmētiku.

Mūsu panākumu atslēga gadu 
gaitā ir izrādījusies profesionāla 
attieksme, pētniecisks gars, izaicinošs 
temps un draudzīga vide.

Mēs uzskatām, ka cilvēki ir svarīgāki 
par uzņēmuma korporatīvo 
struktūru. Mūsu galvenais 
virzītājspēks ir mūsu aizraušanās.

Un mēs mācāmies visu laiku, jo lielāko 
daļu zināšanu mūsu nozarē nevar 
apgūt ne skolā, ne universitātē.

Katru gadu tiek radītas vismaz 4 jaunas 
laku kolekcijas un nepārtraukti norisinās 
darbs pie esošo formulu uzlabošanas 
un jaunu produktu radīšanas.

 � Mums ir 900 dažādi produkti
 � Mums ir gandrīz 10 000 

krāsu receptūru
 � Mūsu komandā ir 130 darbinieki
 � Mēs eksportējam uz 45 

pasaules valstīm
 � Mūsu 2021. gada apgrozījums 

sasniedza 10.7 mlj EUR

PRAKSE

Mēs piedāvājam apmaksātas studiju 
prakses sekojošās pozīcijās:

 � Ķīmija (R&D jaunu produktu izstrāde, 
polimēru ķīmija, krāsu ķīmija);

 � Kvalitātes vadība;

 � Mārketings;

 � Ražošanas plānošana;

 � Loģistika.

SIPENDIJAS

Kinetics Zinātnes fonds studējošajiem 
piedāvā šādas stipendijas:

 � Izcilības, 1 000 EUR;

 � Pētniecības, 2 400 EUR;

 � Prakses, 400 EUR mēnesī.

Plašāku informāciju par stipendiju 
konkursa norisi vari iegūt RTU 
attīstības fonda mājaslapā.

VIDEO

Kinetics Work Environment

Kinetics Factory

Kinetics Projects

KONTAKTI

AIGA VINTUĻAKA
HR Speciāliste

 

 +371 26354435

 hr@kineticsbeauty.com

ZANE GRIGALE-SOROČINA
R&D ķīmiķe, Kinetics zinātnes fonda 
vadītāja

 +371 28323467

 zane.grigale@kineticsbeauty.com

BIROJS

 Kurzemes prospekts 3K, Rīga, 
LV-1067

 +371 67295260

 info@kineticsbeauty.com

 www.kineticsbeauty.com

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/praksu-un-stipendiju-konkursi
https://www.youtube.com/watch?v=-gAo4xtRl8Q
https://www.youtube.com/watch?v=-zPmRrjGIPQ
https://www.youtube.com/watch?v=hLp5HcAmhjs
http://www.kineticsbeauty.com
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KPMG Baltics

ABOUT US

KPMG is operating in 145 countries. 
We’re providing Advisory, Audit, 
Tax and Legal services. 

Since 2021 we’re expanding our Centres 
of Excellence in Cyber Security, Data 
Analytics & AI. These initiatives 
combines the latest technologies 
and capabilities alongside our deep-
rooted domain expertise to accelerate 
innovation and drive speed and 
relevance to our client’s businesses. 

Currently in Latvia we have 220 
people employed and 2000+ people 
in Latvia, Sweden, Lithuania. 

You want to find a job where you can 
learn from professionals, and experience 
real business cases? You want to develop 
a career in an international and dynamic 
environment? You are a self-motivated 
and results-driven person? If the answer 
is YES, KPMG is the place for you!

BENEFITS

In addition to the wide benefits 
packgage, in each position you will have:

 � Support in the way of comprehensive 
training and development programs

 � An opportunity to work with and learn 
from other experienced colleagues

 � Working in project based environment 
with clients who are industry leaders

 � Challenging and interesting work 
assignments, variety of engagements

 � Local and international career 
development opportunities

WHAT ARE WE LOOKING FOR?

 � Desire for continuous improvement 
and collaboration

 � Ambition to seek insights 
and deliver quality

 � Analytical mind, fast-learner, self-
motivation, high sense of responsibility

 � Fluency in English and Latvian

 � Proficient IT skills (MS Office)

VIDEOS

KPMG Summer Party 2021

KPMG Latvijā 25

https://www.youtube.com/watch?v=RkFU7trJPFw
https://www.youtube.com/watch?v=sR-2o0d2lP0
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KVIST SIA

PAR MUMS

SIA KVIST savu darbību Latvijā uzsāka 
2011. gada novembrī. Uzņēmums ir 
specializējies liekti līmētu un masīvkoka 
mēbeļu un mēbeļu detaļu ražošanā 
ar augstu pievienoto vērtību un ir 
daļa no AS Kvist Industries grupas. 
Latvijā divās ražotnēs, kas atrodas 
Siguldas novada, Mālpils pagasta 
Upmalās un Liepājā, kopā strādā 
jau vairāk nekā 800 darbinieku.

Sadarbojoties ar talantīgiem dizaineriem 
un labākajām Skandināvijas mēbeļu un 
dizaina kompānijām, Kvist Industries rada 
produktus, kas nosaka jaunus dizaina, 
tehnoloģiju un kvalitātes standartus.

VIDEO

No idejas līdz produktam

Krēslu montāža SIA KVIST

KVIST krēslu pīšana

KVIST mēbeļu detaļu krāsošana

Videi draudzīgi

Polsterēšana KVIST

Kvist Latvia

KONTAKTI
 nacuzkvist.lv/vakances

https://www.youtube.com/watch?v=XjbF9QGorp8
https://www.youtube.com/watch?v=LxoofsOFfeg
https://www.youtube.com/watch?v=XB0VjofvdhE
https://www.youtube.com/watch?v=z-PQ-DFunBk
https://www.youtube.com/watch?v=O0GX_cFjd7A
https://www.youtube.com/watch?v=RwdrLxUzENg
https://www.youtube.com/watch?v=vIF7Bom44rM
http://nacuzkvist.lv/vakances
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Latvenergo

PAR MUMS

Enerģētika ir nākotnes nozare, tā 
ir nozare, kas jau tagad apvieno 
speciālistus ar pieredzi dažādās jomās 
un plašā specializācijā, bet mūs visus 
vieno vīzija par nākotnes enerģiju. Ar 
savu darbību Mēs sniedzam enerģiju 
sabiedrības attīstībai! Mēs strādājam

Ar sirdi

Esam atvērti un aizrautīgi

Ar prātu

Darām pēc būtības un 
nepārtraukti mācāmies

Ar enerģiju

Esam drosmīgi un mērķtiecīgi

Ar domām par nākotni

Darām labu klientam un sabiedrībai

Esam lielākais enerģētikas koncerns 
Baltijā, kas jaunajā stratēģiskajā 
periodā izvirzījis drosmīgus 
mērķus, kuru sasniegšanai mēs 
meklējam zinošus, aizrautīgus un 
izaicinājumus atbalstošus kolēģus.

Vai Tu tāds esi?

Latvenergo koncerna darbības 
segmenti ir elektroenerģijas 
ražošana un tirdzniecība, un mūsu 
mājas tirgus ir Baltija, kur vairāk 
nekā 744 000 klientu mūs pazīst ar 
zīmoliem Latvenergo un Elektrum.

Mūsu mērķis ir augt – ne tikai paplašinot 
tirgus, bet arī piedāvāto produktu un 
pakalpojumu klāstu, atbildot globālajiem 
izaicinājumiem un arī turpmāk stabili 
saglabājot līderpozīcijas Baltijā 
ilgtspējīgu enerģētikas risinājumu 
ieviešanai – saules un vēja enerģijas 
izmantošanai mūsu zaļās enerģijas 
portfelī, kā arī solāro risinājumu, 
elektroauto uzlādes tīkla izveide un 
apkalpošana. Vienlaikus neaizmirstam 
par mūsu enerģētikas pamatu – 
hidroenerģiju un termoelektrostaciju 

enerģiju, kur ik dienas strādājam ar esošo 
tehnoloģisko resursu pilnveidošanas 
augstāku ražošanas jaudu un videi 
draudzīgāku risinājumu ieviešanu. 
Vai Tevi aizrauj šādi tehnoloģiskie 
izaicinājumi, kas iet roku rokā ar 
Eiropas enerģētikas attīstības kursu?

Jau vairāk nekā 80 gadu Latvenergo  ir 
spējis sevi apliecināt arī profesionālās 
zinātības un enerģētikas ekspertīzes 
jomā, tāpēc arī turpmāk viens no mūsu 
dzinējspēkiem būs padziļināta nozares 
tehniskā un stratēģiskā pārvaldība, kuras 
dzinējspēks ir nākotnes enerģētikas līderi.

PIEVIENOJIES MUMS

Aicinām nākotnes enerģētikas 
veidotājus pievienoties mūsu koncernam 
šādās specializācijās visā Latvijā:

RĪGAS HES (SALASPILĪ)

 � Elektroinženieris
 � Būvinženieris
 � Remontatslēdznieks (5 vietas)
 � Ģeodēzijas inženieris

ĶEGUMS HES (ĶEGUMĀ)

 � Elektroinženieris
 � Būvinženieris
 � Remontatslēdznieks 

PĻAVIŅU HES (AIZKRAUKLĒ)

 � Elektroinženieris
 � Būvinženieris
 � Remontatslēdznieks 

TEC-1 (RĪGA), TEC-2 (ACONĒ)

 � Elektroinženieris
 � Energo sistēmu inženieris
 � Ķīmijas inženieris
 � Siltumenerģētikas tehniķis

RĪGA VAI ATTĀLINĀTI

 � Informācijas sistēmu inženieris
 � Sistēmanalītiķis
 � IT projektu vadītājs
 � Produktu vadītājs/-a Elektrotransporta 

uzlādes tīkla funkcijā
 � Projektu vadītājs/-a Elektrotransporta 

uzlādes tīkla funkcijā

PRAKSE
Aicinām jaunos entuziastus pietiekties 
praksē Latvenergo, kur Tev būs 
iespēja ne tikai nostiprināt jau esošās 
zināšanas, pārliecināties, vai tas, 
kas rakstīts grāmatās un sadzirdēts 
lekcijas, “strādā” arī dzīvē, bet arī apgūt 
jaunas prasmes. Mūsu kolēģi  ražotnēs 
un atbalsta nodaļās aicina pietiekties 
praksē jauniešus, kas zina savu mērķi, 
vēlas būt komandā un ir gatavi uzdot 
jautājumus, meklēt atbildes. Ieskaties, 
iespējams, šodien ar prakses pieteikumu 
sākas Tavs ceļš kā nākotnes enerģētikas 
veidotājam. Praksē piedāvājam:

 � Stipendiju no 400 līdz 600 EUR 
 � Interesants un dinamisks 

darbs atsaucīgā kolektīvā
 � Nozares profesionāļu 

atbalsts prakses laikā
 � Iespēja strādāt Baltijas 

mēroga uzņēmumā
Ja Tev ir ideja, kā veidot enerģētikas 
nozari vai piedāvā risināt kādu jau šobrīd 
enerģētikā aktuālu situāciju, kuru šobrīd 
attīsti pētnieciskā darbā, raksti, piesakies 
Latvenergo stipendijai pētnieciskā darba 
izstrādei. Piedāvājam stipendijas līdz 300 
EUR, kolēģu atbalstu, sniedzot ieskatu 
enerģētikā. Šogad studiju noslēguma 
darbu konkursa izsludināšana būs 
septembrī. Gaidīsim Tavu pieteikumu!

 Tavi panākumi ir mūsu kopēji 
veidotās komandas uzvara!

VIDEO

Latvenergo jubilejas logotipa video

Gerards Gavrilovs - AS “Latvenergo” 
HES tehniskās daļas vadītājs

Uzsaukums karjerai Latvenergo 
| Edgars Korsaks-Mills

Praktikants Gvido

Praktikante Enija

Ilvija Boreiko - AS “Latvenergo” Vēja 
un saules parku attīstības direktore

https://www.youtube.com/watch?v=pVW9HSJ6C1w
https://www.youtube.com/watch?v=ffCiQmorJaw
https://www.youtube.com/watch?v=ffCiQmorJaw
https://www.youtube.com/watch?v=pYxusbzzpbE
https://www.youtube.com/watch?v=pYxusbzzpbE
https://www.youtube.com/watch?v=0whLFk9X_gQ
https://www.youtube.com/watch?v=PZyQ5n7GwWw
https://www.youtube.com/watch?v=z3yGwaz_J28
https://www.youtube.com/watch?v=z3yGwaz_J28
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Latvijas Finieris

PAR MUMS

Koncerns “Latvijas Finieris” ir Latvijas 
lielākais kokapstrādes uzņēmums 
ar 230 miljonu eiro apgrozījumu 
un 2 500 darba vietām vairāk 
nekā 200 dažādās profesijās.

Esam pasaules līderi ilgtspējīgu, augstas 
pievienotās vērtības bērza saplākšņa 
produktu izpētē, attīstībā un ražošanā.

Savā attīstībā “Latvijas Finieris” 
balstās uz ilgtermiņa attiecībām ar 
profesionāliem, uzņēmīgiem un lojāliem 
darbiniekiem, nodrošinot izaugsmi 
un drošības sajūtu par rītdienu.

“Latvijas Finiera” pamatdarbība ir 
bērza saplākšņa produktu ražošana.

To ikdienā nodrošina 5 rūpnīcas Latvijā 
un pa vienai Lietuvā, Igaunijā un Somijā. 
Bērza saplāksnim piemīt augstas 
fizikāli mehāniskās īpašības, tāpēc tā 
izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. 
Piemēram, celtniecībā – iekšējām un 
ārējām sienām, grīdām, sastatnēm, 
platformām, betonēšanas veidņiem; 
transporta industrijā – treileru, autobusu 
un mikroautobusu grīdām, treileru sienu 
un griestu apšuvumam; kuģu būvē u.c.

„Latvijas Finieris” eksportē aptuveni 
95% no saražotā bērza saplākšņa, kas 

nonāk pie industriālajiem klientiem 70 
pasaules valstīs. Individuālu servisu 
nodrošina mūsu 12 “Riga Wood” 
produktu attīstības un tirdzniecības 
uzņēmumi Eiropā un ārpus tās.

Papildu tam mums Rīgā ir liela 
mašīnbūves un metālapstrādes 
rūpnīca, kur tiek konstruēti un gatavoti 
automatizēti un robotizēti ražošanas 
mezgli dažādiem uzņēmumiem visā 
pasaulē. Tāpat Rīgā atrodas “Latvijas 
Finiera” Ķīmisko produktu rūpnīca, 
kur izstrādā, attīstīta un ražo pasaulē 
unikālas, uz bioloģiskiem resursiem 
balstītas ekoloģiskas saistvielas.

“Latvijas Finiera” misija ir veidot 
ilgtermiņa attiecības ar produkcijas 
pircējiem, meža īpašniekiem, 
sadarbības partneriem, uzņēmumā 
strādājošajiem un citām iesaistītajām 
pusēm – atbildīgi strādāt, atbildīgi 
pelnīt un atbildīgi ieguldīt nopelnīto.

VIDEO

Praktikants Latvijas Finierī | 
Intern at Latvijas Finieris

https://www.youtube.com/watch?v=hp84-p4ApjA
https://www.youtube.com/watch?v=hp84-p4ApjA
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Latvijas Pasts

PAR MUMS

Mēs, VAS Latvijas Pasts, nodarbojamies 
ar universālā pasta pakalpojuma 
sniegšanu, komerciālo pārvadājumu, 
eksprespasta, norēķinu, preses, 
mazumtirdzniecības un filatēlijas 
pakalpojumu sniegšanu.

Mūsu Vērtības ir:

Vienkāršība - sadarbībā ar klientiem 
esam saprotami, cilvēciski un vienkārši.

Atbildība - esam atbildīgi par sev 
uzticētajiem uzdevumiem, atrodot 
ātrāko, prasmīgāko un efektīvāko 
risinājumu tā paveikšanai.

Ieinteresētība - esam ieinteresēti klienta 
vajadzību izzināšanā un apmierināšanā, 
stiprinot savstarpējo sadarbību.

Nodrošinām plašāko pasta pakalpojumu 
pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot 
vairāk nekā 300 pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietu un nodarbinam ap 3200 
darbinieku, 150 dažādās profesijās!

“Latvijas Pasts” ir viens no nedaudzajiem 
Valsts uzņēmumiem Latvijā, kurš 
ir vairākus gadsimtus vecs. Ar to 
senatnīgumā varētu sacensties vien 
Rīgas rāte, Lielā un Mazā ģilde.

1992. gada 2. janvārī “Pastiņš” 
dzima par Valsts akcijas sabiedrības 
uzņēmumu un vienīgo universālo pasta 
pakalpojumu sniedzēju: Latvijas Pasts!

Šo trīsdesmit gadu pastāvēšanas 
laikā uzņēmums ir vienmēr sekojis līdzi 
tā laika tendencēm, meklējis labākos 
risinājumus sūtījumu aprites un citu 
sniegto pakalpojumu efektivizēšanā 
un turpina to darīt arī tagad! 

Ik dienas, uzņēmuma komanda 
strādā pie jaunām idejām, kā vēl 
labāk darīt to, ko mēs darām! 

Pasta fokuss vienmēr  ir vēsts vertikāli 
– uz izaugsmi tādēļ šis ir uzņēmums, 
kurā Tev ir iespēja sākt savu karjeru un 
būvēt ceļu uz izaugsmi  kopā ar mums! 

Seko līdzi jaunākajām aktualitātēm 
VAS “Latvijas Pasta” karjeras lapā

Latvijas Pasta mājas lapā: www.pasts.lv 

Facbook profilā

VIDEO

Gaisā ar Eksprespastu

Latvijas Pasta paku torņa atklāšana

Vasaras darbs Latvijas Pastā

Talantu programmas nodarbības

Darbs pastā - Kozmens!

https://karjera.pasts.lv/
http://www.pasts.lv
www.facebook.com/latvijas.pasts
https://www.youtube.com/watch?v=g95W18ilX_c
https://www.youtube.com/watch?v=pHHXqHnlw0s
https://www.youtube.com/watch?v=T4WrEoG8Edg
https://www.youtube.com/watch?v=Msf6k56eiFo
https://www.youtube.com/watch?v=HJWwUisJYvA
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Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

ABOUT US
The Institute of Solid State Physics, 
University of Latvia (ISSP UL) is an 
independent legal entity founded 
by the University of Latvia.

Institute is internationally recognised 
leader in the materials sciences and 
cross-disciplinary topics in the Baltic 
States. It provides internationally 
competitive research and innovative 
solutions for industrial applications.

The ISSP UL is located in 10 000 m2 
and laboratory building with modern 
infrastructure and well equipped 650 
m2 ISO class 7-8 cleanroom space.

Priority Research Fields are 
studies of materials structure and 
properties, nanotechnology, thin 
films, nanomaterials, and ceramics, 
functional materials for photonics, 
sensorics, and electronic and materials 
for energy harvesting and storage.

INSTITUTE
Founded in 1978, the Institute of Solid 
State Physics, University of Latvia 
(ISSP UL) is a worldwide-recognized 
scientific leader in the fields of solid 
state physics, material sciences and 
cross-disciplinary topics. Currently 
there are 280 employees at the 
institute, about 100 of them – high-
skilled PhD’s providing internationally 
competitive research in the fields of:

 � Theoretical and experimental studies 
of materials structure and properties;

 � Nanotechnology, thin films, 
nanomaterials, and ceramics;

 � Functional materials for 
photonics and electronics;

 � Materials for energy 
harvesting and storage.

ISSP UL offers innovative research 
and development solutions and 
collaboration possibilities for industry 
offering its research expertise ranging 

from the studies of the properties 
of the surface coatings and optical 
properties of glass fibers to the concrete 
gas permeability studies and the 
manufacturing of new LED prototypes.

STUDENTS AT ISSP UL
Along with the developments in scientific 
arena and advancements in industrial 
applications, ISSP UL is strongly involved 
in education process of students 
enrolled in the Physics Department of 
the University of Latvia. Additionally, 
numerous students from other faculties 
of the UL, other universities and even 
school students are completing their 
theses and scientific works in the 
laboratories of the institute. Post-
graduate and graduate curricula were 
prepared. Presently those are offered 
in solid-state physics, material physics, 
chemical physics, physics of condensed 
matter, semiconductor physics, and 
experimental methods and instruments.

The synergy effect between the 
Nanotechnology Master’s program 
at KTH and the Master’s program in 
Applied Physics with the emphasis on 
Materials Characterization and Device 
Fabrications at ISSP UL provides 
opportunities for student exchange visits.

INFRASTRUCTURE
ISSP UL is the first scientific institute in 
the Baltic Sea region, which in 2017 won 
the EC Horizon 2020 program “Spreading 
Excellence and Widening Participation” 
phase 2 funding for the project “Smart 
Materials Research and Technology 
Transfer Center - CAMART²”. Thanks to 
this project and ERDF funds, the research 
infrastructure has been significantly 
improved. Currently institute provides 
modern infrastructure, such as Open-
Access Laboratory service for prototype 
development and advanced material 
analysis, including the scanning electron 

microscope, transmission electron 
microscope, atomic force microscope, 
and X-ray fluorescence microanalysis.

Since 2014, ISO Class 4-8 cleanroom 
facilities with total capacity of 650m² 
have been available at the ISSP UL, 
providing clear and easy access to the 
external academic and industry users.

Cleanrooms provide for the 
development and testing of ideas 
in micro and nano technologies.

Cleanrooms by their nature are 
clean rooms where concentration of 
particles per m3 of air is controlled. 
They are designed to minimize 
introduction, generation and retention 
of contamination from the outside. The 
cleanrooms are provided with controlled 
temperature of 20 ± 2 °C, overpressure 
above 45 Pa, deionized water, water 
cooling systems, standard gases (Ar, 
O2, N2, Ar+H2, liquid nitrogen), process 
gases (NH3 and H2), safety systems 
and cleanroom safety training.

More on cleanrooms

All infrastructure

VIDEOS

How EU funding is changing the 
face of Latvian innovation

Video-tour of the ISSP, UL

Connecting Science world and Business 
world: Deep Science Hackaton

ISSP UL Cleanrooms

LU CFI piedalās pasaulē pirmā 
eksperimentālais kodolsintēzes 
reaktora būvniecībā

#ZinātneLatvijai Marija Dunce

https://www.cfi.lu.lv/en/services/all-services/cleanrooms/
https://www.cfi.lu.lv/en/services/equipment-list/
https://www.youtube.com/watch?v=_wd8d7P1-Yo
https://www.youtube.com/watch?v=_wd8d7P1-Yo
https://www.youtube.com/watch?v=n9uDZJNkjtc
https://www.youtube.com/watch?v=OQynG8pdCiM
https://www.youtube.com/watch?v=OQynG8pdCiM
https://www.youtube.com/watch?v=fiT116hvkac
https://www.youtube.com/watch?v=ucEVzh6czhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ucEVzh6czhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ucEVzh6czhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ChJrLLhIMyY
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Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

PAR MUMS

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centrs” (LVRTC) 
ir 100% Latvijas valstij piederoša 
kapitālsabiedrība, kuras misija ir 
veidot un uzturēt atvērtu, uzticamu 
un ilgtspējīgu elektronisko sakaru 
vidi, lai nodrošinātu iespēju Latvijas 
iedzīvotājiem būt informētiem, brīviem 
un neatkarīgiem savos lēmumos.

Esam viens no vadošajiem elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējiem 
Latvijā. Mūsu profesionālā komanda 
nodrošina kvalitatīvus un drošus 
telekomunikāciju, datu pārraides, datu 
centru, uzticamības pakalpojumu, 
kiberaizsardzības u.c. risinājumus.

LVRTC ir galvenais radiofonijas un 
televīzijas programmu zemes apraides 
tīkla operators valstī. Mūsu klienti ir 
Latvijā pazīstamās televīzijas kompānijas, 
radiostacijas, kā arī vadošie elektronisko 
sakaru operatori, tādi kā Latvijas Mobilais 
telefons, Lattelecom, Latvenergo u.c.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES LVRTC?

Unikāli valsts nozīmes projekti, 
neatkārtojama pieredze un 
zināšanas - tā ir Tava iespēja mums 
palīdzēt veidot modernu Latviju!

LVRTC ir viens no vadošajiem 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem Latvijā, kas sniedz augstas 
klases pakalpojumus gan vietējiem, 
gan starptautiskiem uzņēmumiem.

 Mēs saviem darbiniekiem nodrošinām:

 � kvalifikācijas cenšanas apmācības
 � sociālās garantijas
 � stabililtāti
 � izaugsmes iespējas arvien 

augošā uzņēmumā
LVRTC strādā savu nozaru speciālisti, 
kas kopā piešķir 95 gadu vecajam 
uzņēmumam mūsdienīguma elpu! Tieši 
šeit ir iespēja ne tikai realizēt savas 
idejas, bet arī pārņemt pieredzi no 
darbiniekiem, kas ir sava aroda meistari.

Plašākai informācijai apmeklējiet:

www.lvrtc.lv

www.eparaksts.lv

VIDEO

Pievienojies LVRTC komandai!

Skaļāki par mūsu TV torņa raidītāju 
rūkoņu un tik pat jaudīgi kā mūsu 
datu centri! | LVRTC Enduro 2021

LVRTC optiskā tīkla infrastruktūra - 
Jūsu biznesa priekšrocība | Tele2 |

Pirmais lēciens pasaulē no drona | LVRTC

LVRTC Datu centrs - radīts, lai Jūs 
varētu strādāt jaudīgāk | VNĪ | 2022

Mākoņpakalpojumi - virtuāli serveri, reāli 
risinājumi un pieredzējuši eksperti | BVKB

http://www.lvrtc.lv
http://www.eparaksts.lv
https://vimeo.com/684523998
https://vimeo.com/677646250
https://vimeo.com/677646250
https://vimeo.com/677646250
https://vimeo.com/651687204
https://vimeo.com/651687204
https://vimeo.com/477211811
https://vimeo.com/673505698
https://vimeo.com/673505698
https://vimeo.com/651573451
https://vimeo.com/651573451
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Lidl Latvija

PAR MUMS

Starptautisks, dinamisks — jaudīgs un 
veiksmīgs mazumtirgotājs Eiropā.

Lidl ir viens no vadošajiem 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem 
Eiropā. Lidl ir stabils, veiksmīgs un 
augošs starptautisks uzņēmums - 
ar vairāk nekā 11’550 veikaliem un 
200 loģistikas centriem 32 valstīs. 
Latvijā ir jau 18 Lidl veikali, un mūsu 
veikalu tīks vēl augs un augs!

Labi strādāt Lidl!

Lidl ir vieta, kur profesionāli spēcīgi 
augt, paveikt lielas lietas un gūt 
neatsveramu, augstu vērtētu darba 
pieredzi. Stabilitāte, karjeras izaugsmes 
iespējas, multikulturāla komanda, kā arī 
elastīgs darba laika sākums un iespēja 
pāris dienas nedēļā strādāt attālināti.

DARBA IESPĒJAS

Lidl sniedz darba iespējas dažādās jomās 
— veikalos, loģistikas centrā un galvenajā 
birojā. Lidl strādā dažādu profesiju 
pārstāvji - gan jauni, gan pieredzējuši.

Mēs turpināsim attīstīties - vērsim vaļā 
vēl un vēl veikalus. Lai kāds būtu Tavs 
mērķis, pievienojoties Lidl komandai, 
- pārmaiņas vai svaigs starts, pirmais 
darbs, karjeras izaugsme, vēlme 
kļūt labākajam savā nozarē vai par 
vadītāju, - mēs vēlamies iepazīties.

Lidl birojā ir dažādi departamenti 
- katrā komandā darbinieki ir ar 
atšķirīgu izglītību un pieredzi:

 � Administrācija
 � Finanses un grāmatvedība
 � Nekustamie īpašumi un būvniecība
 � Mārketings un reklāma
 � Iepirkumi
 � Personāla daļa
 � Pārdošanas vadība
 � Korporatīvā komunikācija un CSR
 � Klientu serviss
 � Juridiskā daļa
 � Piegādes ķēde
 � IT

Uzzini par labumiem strādāt Lidl 
komandā un aktuālām vakancēm 
mūsu karjeras lapā: nacuzlidl.lv

VIDEO

Labi strādāt Lidl!

Lidl komanda un darbs veikalā

http://nacuzlidl.lv
https://www.youtube.com/watch?v=rublbW56Etw
https://www.youtube.com/watch?v=BGw4sCzU1k4
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LIDOSTA “RĪGA”

PAR MUMS

Lidosta “Rīga” ir augošs Ziemeļeiropas 
gaisa satiksmes mezgls, kas 
savieno Baltijas valstis ar Eiropas 
darījumu centriem un iecienītiem 
atpūtas galamērķiem.

Uzņēmuma attīstības plānu īstenošanai 
lidosta “Rīga” 2022.gadā plāno pieņemt 
darbā līdz 200 jaunus darbiniekus. 
Tā ir iespēja veidot karjeru stabilā un 
dinamiskā aviācijas nozares uzņēmumā, 
kas piedāvā darbiniekiem izaugsmes 
iespējas un plašu bonusu klāstu.

Uzzini vairāk un piesakies: darbslidosta.lv

VIDEO

#RIXlovespeople

#JerusalemaDanceChallenge 
in Riga Airport

http://darbslidosta.lv
https://youtu.be/1X6MVEChUDo
https://www.youtube.com/watch?v=qn21bwgwaR4
https://www.youtube.com/watch?v=qn21bwgwaR4
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Linedata Services (Latvia), SIA

ABOUT US

20 years experience, 20 offices, 
covering 50 countries, more than 
700 clients, we are more than 1100 
employees (45 in Riga) providing 
global humanized technology 
solutions aimed at the investment 
management and credit community.

Linedata is recognized as a global leader 
in the financial technology market. We 
build and deliver software solutions 
to meet the needs of clients working 
in asset management, savings & 
insurance, and leasing & credit finance. 

Linedata Services (Latvia) received 
Fontes ‘Fair Pay award’ in 2021 - 3rd 
place in the category of small and 
medium companies and was awarded 
the status of ‘Family-Friendly Workplace’ 
by Society Integration Fund.

WE OFFER

To all employees we offer:

 � private health insurance with 
optional medical or sports focus

 � 25 paid holidays per year
 � free drinks, fruit and 

snacks in the kitchen
 � company paid trainings
 � game room with Xbox.

Visit our career page and find out more!

VIDEOS

Linedata Latvia - Join us now 
- Financial Technology

Linedata Season’s Greetings | 
Let’s make 2022 a better year

#LifeAtLinedata - Gaukhar 
Uteulina - Long version

#LifeAtLinedata - Karlis Grants

#LifeAtLinedata - Alina Tykhonova

CONTACT US

 adminriga@ne.linedata.com

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

LINEDATA
LND_17_11595_Logo_RVB
04/10/2017

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

R221 V0 B49 / #DD0031Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

https://career.linedata.com/en/latvia/
https://www.youtube.com/watch?v=Da7cBqVV4OU
https://www.youtube.com/watch?v=Da7cBqVV4OU
https://www.youtube.com/watch?v=HMCNZnX7gYA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HMCNZnX7gYA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zd3ihdN24uY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zd3ihdN24uY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ck1DCPIfWf0
https://youtu.be/yQ6wFC3Qzzw
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Luminor Bank AS Latvijas filiāle

ABOUT US

You can try out what it means to work at 
Luminor yourself by joining our summer 
internship program - Illuminate!

 � This year we are looking for 70+ 
interns to join Luminor across 
domains of Technology, Marketing, 
Finance, Communications, 
Retail, Data Analysis etc 

 � By joining you will work on real-life 
tasks and challenging projects 

 � You will be paid 700 gross per month 

 � You’ll have a real chance to get a full-
time job offer after the internship

Luminor is the third-largest provider of 
financial services in the Baltics, with some 
870 000 clients and 2 300 employees. In 
the Baltic region, it has a market share 
of 14.9% in deposits and 16.9% in lending 
as at the end of March 2021. Luminor has 
total shareholders’ equity of 1.7 billion 
EUR and a CET1 ratio of 23.4%. Whoever 
you are, and whatever your role is, with 
Luminor you will get a once-in-a-lifetime 
opportunity to literally build a local 
banking champion. 💪 Want to know what
it actually means to work at Luminor 
and what makes us unique. Here is some 

fact, for more join us and have a chat 
with one of Luminor’s representative: 

 � at Luminor you can make an impact 
- with given freedom, ownership and 
responsibility you can truly make an 
impact within your team, department 
or even whole organisation. 

 � at Luminor you get unique possibilities 
- Luminor is the leading regional 
bank with opportunities rivalling 
large foreign banks but with the 
independence of local decision-
making. We have a number of roles 
that are only present in Luminor, 
as in case of our competitors those 
roles are either centralised in 
headquarters abroad or not present 
due to their small size (e.g risks, 
treasury, strategy & development) 

 � at Luminor you are part of an 
outstanding team - being part of 
an outstanding team at Luminor 
means working together with 
great people who are among top 
talent in their field and who value 
challenging work together with 
good humor and having fun.

VIDEO

Luminor Jungle cut5

https://www.youtube.com/watch?v=eZ6C4v0L7L0
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MAGEBIT

ABOUT US

Join our team to shape the digital 
commerce around the world!

Magebit is a Latvian company that 
builds, maintains, and improves 
online stores across the world.

Within just 8 years we’ve created 
eCommerce solutions for brands like 
Volkswagen, MADARA Cosmetics, 
Kinetics Beauty, Sabon, and became 
recognized as one of the top Magento 
specialized agencies world-wide.

If you want to receive more information 
about vacancies or you’re interested 
in applying - please, fill out this 
form: Pievienojies Magebit!

WE OFFER

 � Monthly salary from EUR 800 to 
1400 gross, depending on your skills;

 � Inspiring chance to learn 
from the area experts;

 � Professional certifications;

 � All the tools you’ll need for work;

 � Playground with market leading 
technologies at your disposal;

 � Financial bonus systems;

 � Flexible start of working day (up to 10 
am) and possibility to work remotely;

 � Modernly equipped office 
environment for both - work and 
fun; snacks, soft drinks and fresh 
fruit in the office; free parking;

 � Amazing events and corporate parties 
with popular music bands and DJs;

 � After some time @Magebit: company-
sponsored sporting activity of your 
choice and health insurance;

 � And possibly the friendliest colleagues!

If you are as dedicated and passionate 
about web development as we are - 
Magebit Team is waiting for YOU!

VIDEO

Magebit Birthday Party 2020 ft. Ozols

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpExd1E761ouJwFQLVxkYyBtYnRZcafW7QCOcb6tWXKnCfiQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=cwkpclfSv5w
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MAK IT SIA

ABOUT US

MAK IT is a Latvian company that 
provides full-cycle development 
services, including analysis of business 
requirements, customized design 
solutions and testing, as well as 
implementation and development. We 
have an incredible team of software 
engineers, software architects, 
business and system analysts and 
project managers, that are eager to 
help you solve your digital challenges.

MAK IT portfolio includes success 
stories across large and medium 
enterprises of Latvia and Europe, 
covering many different industries. 
An individually tailored approach, 
technology selection and ability to 
adapt to the company’s requirements 
and specifics have allowed us to solve 
the most challenging problems.

MAK IT develops both public and 
internal systems, mobile applications, 
production, and customer management 
systems. The development is performed 
based on customer requirements, 
taking into account the requirements 
of regulatory enactments and 
using the latest technologies.

Companies’ culture and internal 
processes are built upon “engineer first” 
design. Furthermore, all owners of the 
company are software engineers.

We believe, that our key to success lays 
in willingness to constantly improve, 
in professional and united teamwork, 
but most importantly – in creating 
close and reliable relationships with 
our customers and partners.

MAK IT OFFERS
 � Reliable and powerful custom 

backend solutions (such as 
powerplant monitoring, procurement 
systems, intranets, etc.);

 � Outstanding and modern 
WEB front-ends;

 � Native and cross-platform 
mobile applications;

 � Custom E-commerce solutions;
 � Internet of things development;
 � UX, UI & product design;
 � Infrastructure and DevOps 

development;
 � Full cycle testing and quality guarantee;
 � Case studies and analysis.

You can read more about all 
the MAK IT projects here.

More about our services.

MAK IT has obtained the ISO 90003:2018 
quality management certification. ISO 
90003:2018 certificate confirms that 
the company has developed quality 
measurement criteria, identified 
possible risks, and is constantly 
working to improve quality.

By creating a great environement, we can 
grow as a team and give the best results 
to our clients. Our main focus - people.

EMPLOYEE BENEFITS

 � Career growth and opportunities 
for development 

 � Tea, coffee, nuts, dried and 
fresh fruits in the workplace 

 � Dynamic work with high-
level professionals 

 � A creative and friendly team 
 � Ability to adjust your working hours 
 � Free weekly sports and other activities 

with colleagues (tennis, physiotherapy, 
boxing,physical fitness, swimming) 

 � Monthly in-house events (bowling, 
curling, laser tag, skiing, etc.) 

 � Annual joint team events - Sports 
Games, Ball of the Year and more 

 � Providing engaging books, apps, 
or courses from MAK IT

INTERNSHIP

We take each intern very seriously, 
attracting a knowledgeable internship 
supervisor, involving  in the team and 
doing our best to make the trainee 
a colleague after the internship. 

Before concluding an internship contract, 
we give homework to potential interns  
so that both parties understand if 
we look in the same direction.

WANT TO JOIN OUR TEAM?

We are always looking for some great 
collegues. If you have good skills and a 
great personality - just let us know!

VIDEO

MAK IT

CONTACTS

 career@makit.lv

 www.makit.lv

 makitlv

 mak-it

https://www.makit.lv/en/projects
https://www.makit.lv/en/services
https://www.youtube.com/watch?v=Jx9culrV4nE
http://www.makit.lv
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MAXIMA Latvija

PAR MUMS

Pievienojies Maxima komandai 
un paātrini savu izaugsmi!

Mums nav svarīga tava pieredze vai 
vecums, bet gan dzirksts acīs un vēlme 
apgūt jaunas iemaņas. Pie mums tu 
vari būt tu pats un iegūt neatsveramu 
pieredzi, strādājot dinamiskā vidē 
vadošajā mazumtirdzniecības uzņēmumā! 

Mūsu kolēģi ir cilvēcīgi profesionāļi, 
kas dalās ar savu pieredzi un 
augstu vērtē savu komandu. Darbs 
Maxima nekad nav garlaicīgs - tas 
ir ceļš tikai uz priekšu, strādājot ar 
komandu, kas kļūs par tavu bandu!

Lasi zemāk par to, kā uzsākt savu karjeru 
plašajā “Maxima Latvija” komandā 
un iegūt sev, strādājot pie mums!

“Maxima Latvija” ir  vadošais 
mazumtirdzniecības tīkls Latvijā ar 173 
veikaliem, kurus ik dienu apmeklē 300 
000 klienti un par kuriem rūpējas vairāk 
nekā 7000 darbinieku liela komanda.

“Maxima Latvija” ir daļa no uzņēmumu 
holdinga “Maxima Grupe”, kas 
ir lielākais un straujāk augošais 
uzņēmums un darba devējs Baltijā 
un darbojas piecās valstīs - Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Bulgārijā.

“Maxima” zīmols ir augstu novērtēts 
Latvijas un Baltijas iedzīvotāju vidū. 
Jau trešo gadu pēc kārtas “Maxima” 
ir atzīta par Nr.1 mīlētāko zīmolu 
mazumtirdzniecībā Latvijā un Baltijā 
un TOP 3 mīlētāko zīmolu Latvijā 
kopumā. Uzņēmums ir iekļauts Ilgtspējas 
indeksa Platīna kategorijā, kā arī ir Nr.1  
vērtīgākais Latvijas mazumtirdzniecības 
uzņēmums “Prudentia” un “Nasdaq 
Riga” veidotajā uzņēmumu TOP101.

“Maxima Latvija” prioritāte ir darbinieku 
un pircēju ērtības, tādēļ uzņēmums 
nepārtraukti investē darbinieku labklājībā 
un pircēju pieredzes uzlabošanā, 
nodrošinot augstas kvalitātes pro 
duktus par zemu cenu, ērti pieejamu 
veikalu tīklu, modernu veikalu vidi, 
plašu vietējo produktu un pasaulē 
atzītu zīmolu klāstu un mūsdienīgus 
iepirkšanās un apmaksas risinājumus.   

Fokusējoties uz ilgtspējīgu attīstību 
un digitālu risinājumu ieviešanu visās 
darbības jomās, ”Maxima Latvija” 
nodrošina inovatīvu, modernu un 
elastīgu darba vidi birojā, veikalos 
un loģistikas centros, kur cilvēks ir 
vērtība un dinamiskā un aizraujošā 
darba vidē talants sastop iespējas. 

Mūsu birojs atrodas modernā un 
inovatīvā biznesa centrā Akropole.

“Maxima Latvija” nodrošina elastīgas 
darba iespējas vairāk nekā 250 
profesijās tādās jomās kā mārketings, 
finanses, iepirkumi, projektu vadība, IT, 
personālvadība, celtniecība un nekustamo 
īpašumu pārvaldība kā arī loģistika, 
tirdzniecība un pārtikas ražošana u.c.

Atrodi savu īsto un paātrini 
savu izaugsmi ar MAXIMA!
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Mikrotīkls SIA

PAR MUMS

SIA “Mikrotīkls” ir 1996. gadā dibināts 
Latvijas uzņēmums, kas izstrādā un 
ražo MikroTik RouterOS programmatūru 
un RouterBOARD maršrutētājus. 
Mūsu produktus izmanto interneta 
pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi 
un individuāli lietotāji, kuriem 
jānodrošina datu plūsmu maršrutēšana, 
ugunsmūris, VPN un citas pārvaldes 
funkcijas dažādos datortīklos.

Mūsu mērķis ir nodrošināt jaudīgus un 
ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus 
visplašākajam lietotāju lokam. MikroTik 
produkti tiek izplatīti un izmantoti 
visā pasaulē – esam redzējuši MikroTik 
risinājumus arī Everestā un pat SpaceX 
Falcon orbitālās raķetes mehānismā!

Mēs cienām mūsu darbiniekus un 
darba vidi. Uzņēmuma birojs ir 
moderna A klases ēka, kas 2017. gadā 
tika pārbūvēta speciāli “Mikrotīkla” 
darbinieku vajadzībām. Tāpat ir izbūvēta 
jauna noliktava, kas aprīkota atbilstoši 
visām mūsdienu prasībām. Esam 
vairākkārt saņēmuši apbalvojumus 
gan kā TOP darba devējs Latvijā, gan 
citus prestižus apbalvojumus kā labākie 
ražotāji un eksportētāji. Pasaules 
Intelektuālā īpašuma organizācija 

pasniedza “Mikrotīklam” apbalvojumu 
par zināšanās balstītu uzņēmējdarbību, 
kas vērsta uz nepārtrauktu attīstību.

Mēs nodrošināsim Tev ērtu darba vietu un 
sagādāsim visu nepieciešamo inventāru 
darbam. Lai diena ritētu ar prieku un pilnu 
atdevi – virtuvē Tevi vienmēr gaidīs siltas 
pusdienas, uzkodas un dzērieni. Pēc darba 
dienas beigām izmanto iespēju pievarēt 
jaunas virsotnes, uzkāpjot Baltijas 
lielākajā iekštelpu kāpšanas sienā.

Pievienojies mūsu komandai un esi 
daļa no globāla skata nākotnē!

KONTAKTI
 mikrotik.com

 darbs.mikrotik.com

http://mikrotik.com
https://darbs.mikrotik.com/
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MSC Shared Service Center Riga

ABOUT US

MSC Mediterranean Shipping 
Company is a world leader in global 
container transportation.

The MSC Family consists of more 
than 70.000 family members, 
present in 155 countries.

Our MSC Shared Service Center 
Riga Ltd. provides professional 
remote business support to many 
of our offices worldwide. We offer 
career and internship possibilities 
in IT, Finance, Documentation, 
HR and Commercial areas

The sense of family reflects the way 
we build, develop and harness positive 
relationships with our customers.

We strongly believe that dedicated 
personnel resources are the key 
to our commercial success.

VOICES OF EMPLOYEES

Working for MSC gives me a sense of 
belonging and integrity; I feel protected, 
confident and secure about my future. 
Demurrage Team, the team that 
embraced me, conferred new passion 
on me; my team members became not 
just colleagues but very good friends. On 
balance, feel proud that I am a part of 
such a huge and respectful company.

Svetlana (Finance controller)

A big benefit is that you deal with real 
tasks during the internship. In a short 
time you are cooperating with clients 
or partners on your own, but do not be 
afraid, it happens under supervision 
from the team lead and if some 
advanced assistance will be needed 
your colleagues will be ready to help.

Vladimir (Reporting assistant)

During internship I received a number 
of diversified tasks, ranging from 
simple daily schedule maintenance 
to more challenging Power BI report 
building from the scratch. If you 
come to MSC, remember – there 
are no stupid questions, and your 
proactiveness is always appreciated 
by a professional and friendly team.

Dans (intern in Commercial Reporting & BI)

MSC holds together all of what you’re 
looking for in a job. Every day, you’re 
surrounded by extremely experienced 
and professional people, who know 
when to take a break in their busy 
schedule to share a smile with the 
colleagues. You always feel understood 
and appreciated, an essential part 
of a gigantic engine. And it’s in IT 
department where I feel this the most.

We aren’t the ones at the center of 
the attention, but rather the heroes 
operating in the background. We strive 
for perfection and give it all we’ve got 
to develop ourselves, and the entire 

company with us, through a team work 
that gives us energy and passion.”

Serena (IT Data Processing 
Acting Team Lead)

MSC is a great place for ambitious 
and young people to kickstart 
their young careers as it is a global 
company with countless opportunities 
to learn and improve every day.

Arturs (intern in Commercial 
Reporting & BI)

Being a part of this huge family means 
that you will learn new skills with great 
support from your colleagues, your 
opinion always will be taken into account, 
and you will always feel respected.

Ulla (intern in Marketing/HR)

VIDEOS

MSC Shared Service Center - Become 
Part Of a Global Company

MSC Cargo - The Oceans 2017

MSC - Passion for the Sea

MSC Shared Service Center 
Riga about Business centers

MSC SSCR Office Promo

https://www.youtube.com/watch?v=cCHUTY-jelk
https://www.youtube.com/watch?v=cCHUTY-jelk
https://www.youtube.com/watch?v=h-ijnNnS1E4
https://www.youtube.com/watch?v=yao6fANvjuI
https://www.youtube.com/watch?v=3oszYWmOsgc
https://www.youtube.com/watch?v=3oszYWmOsgc
https://www.youtube.com/watch?v=ohaygnVfrh8
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NBS Rekrutēšanas un atlases centrs

PAR MUMS

Profesionālais dienests bruņotajos 
spēkos - stabils darbs valsts aizsardzībā:

 � ar plašām sociālajām garantijām;

 � konkurētspējīgu atlīdzību sākot no 
900 eiro pēc nodokļu nomaksas;

 � saliedētā komandā un 
starptautiskā vidē;

 � aktīva dzīvesveida piekritējiem. 
Tātad - tieši tev!

Pieņem izaicinājumu un piesakies: esi 
viens no mums - kļūsti karavīrs!

Iemācies uzvarēt!

DARBA IESPĒJAS 

Bruņoto spēku karavīri savus tiešos 
amata pienākumus pilda trijās profesijās 
- virsnieki, instruktori un kareivji -, 
kā arī vairāk nekā 35 funkcionālajās 
(ieroču šķiru) jomās, piemēram, kājnieki, 
artilērija, pretgaisa aizsardzība, 
kaujas inženieri, auto un kaujas 
tehnika, medicīniskais nodrošinājums, 
sakari un informācijas sistēmas, un 
jau vairāk nekā 175 specialitātēs.

Piedāvājot tik plašu nodarbinātības 
jomu un specialitāšu klāstu, iespēja 
veidot militāro karjeru bruņotajos 
spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši 
tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri 
ieguvuši vidējo un augstāko izglītību 
vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem 
spēkiem nepieciešamu arodu 
profesionālās izglītības iestādēs.

STUDIJU IESPĒJAS: VIRSNIEKA 
SPECIĀLISTA PAMATKURSS

Ārsti, juristi un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) eksperti, 
psihologi, teologi, farmaceiti un diriģenti 
var pieteikties studijām karjeras kursā 
“Virsnieka speciālista pamatkurss”.

Karjeras kursā „Virsnieka speciālista 
pamatkurss” uzņem kandidātu, kas ir 
ieguvis profesionālo maģistra grādu 

un kvalifikāciju jurista specialitātē, 
izņemot, ja kandidē uz juriskonsulta, 
operatīvās darbības vai izmeklēšanas 
speciālista amatu, tad akadēmisko 
vai otrā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību tiesību zinātnē.

Tajā uzņem arī kandidātus ar profesionālo 
maģistra grādu un kvalifikāciju 
psihologa specialitātē, ārsta grādu 
un kvalifikāciju ārsta specialitātē un 
akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību farmācijā.

Tāpat uzņem arī ar iegūtu akadēmisko 
vai otrā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību informācijas tehnoloģiju, 
datortehnikas, elektronikas, 
telekomunikācijas, telemātikas, 
kiberdrošības, datorvadības vai 
datorzinātnes specialitātē.

Šajā programmā var studēt arī ar iegūtu 
bakalaura grādu teologa specialitātē 
un bakalaura grādu un profesionālo 
kvalifikāciju diriģenta specialitātē.

Apmācība Virsnieka speciālista kursā 
ir pilna laika klātienes studijas.

Apmācība Virsnieka speciālista kursā tiek 
apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem.

Uzņemšana virsnieka speciālista 
pamatkursā notiek reizi gadā, tam 
piesakoties līdz katra gada 15. 
jūlijam. Kurss sākas septembrī.

Pieteikuma anketa pieejama tīmekļvietnē  
https://www.mil.lv/lv/klusti-karavirs/
pieteiksanas-profesionalajam-dienestam

Pieteikuma anketā pie vēlamās dienesta 
vietas norādi – studijas virsnieka 
speciālista pamatapmācības kursā. 

PRASĪBAS

Profesionālajā dienestā pieņem Latvijas 
pilsoņus un pilsones vecumā no 18 līdz 
40 gadiem ar vismaz pamatizglītību, 
valsts valodas zināšanām B1 līmenī.

Virsnieka speciālista pamatkursā 
pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts 
valodu augstākajā līmenī (C1). 

IEGUVUMI

Izvēloties profesionālo dienestu, karavīri 
iegūst stabilitāti, konkurētspējīgu un 
motivējošu atlīdzību, sākot no 900 
eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, 
kā arī plašas sociālās garantijas, tai 
skaitā valsts apmaksātu veselības 
aprūpi un garantētu izdienas pensiju, 
kas var sasniegt līdz pat 80 % no 
saņemtā atalgojuma, karjeras izaugsmi, 
bezmaksas apmācību specialitātē, 
svešvalodās un citās dienestam 
nepieciešamās jomās, darbu komandā 
mācībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā 
arī starptautisko operāciju rajonos. 
Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas 
iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs. 

SAZIŅA

Neskaidrību gadījumā sazinies ar mums – 
Rekrutēšanas un atlases centru -, zvanot 
uz bezmaksas informatīvo numuru 1840 
(tikai zvaniem no Latvijas) un numuru 
67137137 vai rakstot uz e-pasta adresi 
rekrutesana@mil.lv. Plašāku informāciju 
atradīsi mūsu tīmekļvietnē, kur arī var 
uzdot jautājumus virtuālajam rekrutierim.

VIDEO

Esi gatavs aktīvam dzīvesveidam 
un darbam? Kļūsti karavīrs!
Kādi ir ieguvumi, kļūstot par karavīru?
Kāda ir karavīra darba samaksa 
un sociālās garantijas?
Kādas ir prasības profesionālā 
dienesta kandidātam?
Kā pieteikties profesionālajam 
dienestam?
Kā notiek kandidātu atlase 
profesionālajam dienestam?

https://www.youtube.com/watch?v=-gW_9-Y3ILM
https://www.youtube.com/watch?v=-gW_9-Y3ILM
https://www.youtube.com/watch?v=iEpQrV9CWwY
https://www.youtube.com/watch?v=kL2lXkpKstE
https://www.youtube.com/watch?v=kL2lXkpKstE
https://www.youtube.com/watch?v=sZDm4i4-eUk
https://www.youtube.com/watch?v=sZDm4i4-eUk
https://www.youtube.com/watch?v=iWwWDAtCnAs
https://www.youtube.com/watch?v=iWwWDAtCnAs
https://www.youtube.com/watch?v=voxAuhU0_1Y
https://www.youtube.com/watch?v=voxAuhU0_1Y
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Netcracker Technology

ABOUT US

Netcracker Technology is the leading 
provider of BSS/OSS solutions to 
communications service providers, 
cable operators and digital 
innovators around the world. 

Our products help transform the 
telecom industry with groundbreaking 
technology. Our innovative projects 
for the cloud, analytics/AI and low 
earth orbit satellites are helping 
to make the 5G future a reality.

The main software solution is 
based on full-stack Java EE/Spring 
technology. Functionality of IaaS/
BaaS/SaaS solutions is provided by 
microservice architecture. We are 
also experts at Virtualization and 
Cloud, machine learning and IoT.

Netcracker’s global team creates 
revolutionary solutions to digitally 
transform communications 
service operators and redefine 
connectivity worldwide.

OUR TECHNOLOGY

Our technology helps manage 
telecommunications network functions 
for billing, customer care, accounts 
receivables, data warehousing 
and more. We also manage vital 
information to support all of the 
key functions for service providers, 
including network management, trouble 
ticket reporting, service provisioning 
and inventory management.

Implementations include microservices 
architecture, OpenShift, Docker, 
Kubernetes, Camel, Cassandra, Kafka, 

PostgreSQL, MongoDB, Oracle, Go, C/
C++, Java, Quarkus, Spring Boot, Elastic 
Search, Angular JS, NodeJS for full-
featured IaaS / BaaS / SaaS solutions.

OUR CUSTOMERS

Netcracker successfully delivers 
solutions to customers across a range 
of vertical industries by working 
with NEC and a vast ecosystem of 
partners to meet E2E requirements.

Netcracker serves more than 250 
companies around the world. We support 
some of the largest communications 
service providers in the industry, 
including T-Mobile, Vodafone, Telefónica, 
Rakuten, Singtel, AT&T, Verizon, 
América Móvil and NTT Group.

OUR OFFICES

Netcracker has over 50 locations around 
the world in North America, Latin 
America, Europe, South Africa, the Middle 
East and the Asia-Pacific region. Our 
headquarters is located at Waltham, 
Massachusetts in the United States. 

We create technology that allows 
people to connect anytime and 
anywhere to anyone in the world.

WE TAKE CARE OF OUR EMPLOYEES

Continuous learning — hard and soft skill 
training sessions, HR/Tech Breakfast 
events, webinars, workshops and more

Employee health insurance with 
family member discounts

Corporate well-being and 
employee assistance programs

Corporate lifestyle events and activities

WHY SHOULD YOU WORK AT 
NETCRACKER?

 � We promote individual 
employee career path

 � We give almost limitless 
career opportunities

 � We offer work with next-
generation technologies 

 � We provide mature delivery 
processes with both Waterfall 
and Agile Methodologies

 � We operate in international and 
multinational environments

 � We create a community to 
help students grow

 � Become a part of the telecom 
industry evolution

VIDEOS

Join Netcracker

Netcracker History

Netcracker Business Cloud Overview

Operationalizing Dynamic 5G 
Services from Edge Cloud

CONTACTS
 www.netcracker.com

 www.netcracker.com/careers/
open-positions

 NetCrackerTech

 netcrackertech

https://www.youtube.com/watch?v=K0lZAynXQBw
https://www.youtube.com/watch?v=dk1W0wXBBR8
https://www.youtube.com/watch?v=8lTQPoDZ-G8
https://www.youtube.com/watch?v=T3g5RtqD3_w
https://www.youtube.com/watch?v=T3g5RtqD3_w
http://www.netcracker.com
http://www.netcracker.com/careers/open-positions
http://www.netcracker.com/careers/open-positions
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Nordigen

ABOUT US

So what is Nordigen?

Simply put, we are a Latvian startup 
that provides freemium access to 
banking data all over Europe.

Nordigen is a Open Banking platform 
that provides free access to banking 
data with data connections to 
2000+ banks all over Europe.

Open Banking provides a banking services 
market where the customer is granted 
the right to access their personal data 
stored by their bank, and transmit this 
data to any third party they choose. 
Shifting data ownership to actual 
account holders puts people in control 
of their personal data and allows them 
to use that to their own advantage.

FUN FACTS ABOUT NORDIGEN

 � In the span of only a year Nordigen 
has doubled in the amount 
of employees on board;

 � Nordigen has participated in 
Google Demo Days - an invitation-
only event hosted by Google for 
promising entrepreneurs;

 � We’re an international team - the 
employees of Nordigen cover 
9 different nationalities;

 � At the moment we actually have 
not 1 but 2 (!!!) DJs on our team;

 � We have a ping pong table in our 
office and we’re not afraid to use it.

VIDEOS

What is Nordigen?

What is Open Banking?

Open banking myths debunked: it allows 
access to data without your consent

How does Nordigen API work?

How does PSD2 work in real life?

Nordigen Live Product Demo 
at Finovate London 2019

Nordigen | Finovate Fall 2018

https://www.youtube.com/watch?v=flmE13MyBv8
https://www.youtube.com/watch?v=QsKDs1xs-4E
https://www.youtube.com/watch?v=h7EJZphpfi8
https://www.youtube.com/watch?v=h7EJZphpfi8
https://www.youtube.com/watch?v=SeiQQ-OhRik
https://www.youtube.com/watch?v=SQ6e3GoGmZU
https://www.youtube.com/watch?v=l073-VZIBd0
https://www.youtube.com/watch?v=l073-VZIBd0
https://www.youtube.com/watch?v=c3pfX0En1xk
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OLAINFARM AS

PAR MUMS

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem 
ražošanas uzņēmumiem Baltijas 
valstīs. Mēs nodrošinām uzticamus 
un efektīvus veselības aprūpes 
produktus un pakalpojumus, 
izmantojot 50 gadu pieredzi un 
zināšanas medikamentu ražošanā 
un pārdošanā. Mūsu misija ir uzlabot 
dzīves kvalitāti miljoniem pacientu no 
vairāk nekā 50 pasaules valstīm. 

“Olainfarm” Grupā ietilpst Latvijas 
zaļās farmācijas uzņēmums “Silvanols“, 
aptieku tīkls “Latvijas aptieka“, elastīgo 
medicīnisko izstrādājumu ražotājs 
“Tonus Elast“, zāļu tēju, to maisījumu 
un ārstniecības augu pulveru ražotājs 
“NPK Biotest” (Baltkrievija), ārstniecības 
iestādes “Klīnika DiaMed” un “Olainmed”.

“Olainfarm” Grupā strādā vairāk 
nekā 1500 profesionālu darbinieku

VIDEO

Olainfarm jaunie ķīmiķi

https://www.youtube.com/watch?v=g2hPlZeRq3A
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OptiCom

PAR MUMS

Uzņēmums OptiCom ir dibināts 1994.
gadā un tagad ir viens no vadošajiem 
IT integratoriem un risinājumu 
izplatītājiem Latvijas tirgū.

OptiCom speciālisti ir vieni no Latvijas 
vadošajiem ekspertiem pateicoties 
pastāvīgām apmācībām un sertificēšanai 
(MCSE, HP ASE & AIS un citās) un spēj 
nodrošināt profesionālus risinājumus 
plašam pieteikumu un problēmu klāstam.

Kopš dibināšanas OptiCom demonstrē 
stabilu izaugsmi un kopējais apgrozījums 
2021.gadā sasniedza 10,5 miljonus EUR.

OptiCom orientējas uz lieliem 
uzņēmumiem ar augstām IT prasībām.

OptiCom piemīt sekojošas profesionālās 
kompetences: individuālo IT 
infrastruktūras projektu izstrāde un 
ieviešana (ieskaitot, bet neaprobežojoties 
ar serveriem, datu masīviem un datu 
centriem), IT drošība (ieskaitot, bet 
neaprobežojoties ar ugunsmūri, 
mobilo datu drošību, satura drošību, 
DDOS pretuzbrukumu risinājumu, 
Penetration testi utt) , IT sistēmu 
virtualizācijas, monitoringa un 
tīkla infrastruktūras risinājumi.

Mūsu politika ir koncentrēta uz 
mūsu klientu vajadzību un prasību 
apmierināšanu.  Mūsu mērķis ir piedāvāt 
mūsu esošajiem un potenciālajiem 
klientiem labākos IT risinājumus, kuri ir 
balstīti uz mūsdienīgām, pārbaudītām 
un reāli ieviešamām tehnoloģijām. 
Mūsu  speciālistu kompetenci veido 
vairāk nekā ceturtdaļgadsimta 
pieredze un darbs ar vadošajiem 
pasaules IT produktu ražotājiem.

VIDEO

OptiCom – IT risinājumi jūsu biznesam

https://www.youtube.com/watch?v=1jAzvFMxZn8
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Orkla Latvija SIA

PAR MUMS

“Orkla Latvija” ir vadošais plaša patēriņa 
zīmolu preču ražošanas un izplatīšanas 
uzņēmums Baltijas valstīs. Mēs 
apvienojam un attīstām iemīļotus vietējos 
zīmolus “Laima”, “Selga”, “Staburadze”, 
“Ādažu Čipsi”, “Spilva”, “Gutta”, 
“Latplanta”, “Pedro” un citus, produktu 
ražošanā izmantojot tikai augstākās 
kvalitātes izejvielas un vienlaicīgi 
saglabājot katra zīmola vērtības.

Tāpat mūsu uzņēmējdarbību 
veido “Laimas” šokolādes muzejs, 
“Laimas” saldumu veikali un 
tiešsaistes veikals - Oveikals

“Orkla Latvija” zīmoli ir ne tikai vietējā 
tirgus līderi, bet arī plaši pazīstami 
pasaulē, jo uzņēmums eksportē 
preces uz vairāk nekā 30 valstīm.

“Orkla Latvija” ir daļa no Norvēģijas 
koncerna “Orkla”, kas ir vadošais plaša 
patēriņa zīmolu preču piegādātājs 
Ziemeļvalstīs un Baltijā, kā arī atsevišķās 
Centrāleiropas valstīs ar vairāk nekā 
trīs gadsimtu pieredzi. “Orkla” grupai 
ir arī spēcīgas pozīcijas atsevišķās 
produktu kategorijās Indijā. “Orkla” ir 
Oslo Fondu biržā (Oslo Stock Exchange) 

kotēta kompānija. Tās galvenais 
birojs atrodas Oslo, Norvēģijā.

Kopš pievienošanās “Orkla” grupai, 
mums ir pavērušās jaunas izaugsmes 
iespējas, jo dalība “Orkla” grupā 
nodrošina piekļuvi jaunām tehnoloģijām, 
inovācijām, kā arī padziļinātām 
zināšanām, modernizējot ražošanas 
procesus un uzlabojot darba apstākļus 
“Orkla Latvija” uzņēmumos un ražotnēs.

Lielākā daļa labi zināmo zīmolu 
produktu ražošana tiek īstenota sešās 
ražotnēs Latvijā. Tajā skaitā 2020. 
gadā ekspluatācijā nodotā “Laimas” 
mūsdienīgajā ražotnē Ādažos. Pašlaik 
Ādažos “blakus “Laimas” jaunajai ražotnei 
“Orkla” grupa būvē vēl vienu jaunu 
ražotni. Tā specializēsies tikai cepumu un 
vafeļu ražošanā un būs lielākā šāda veida 
fabrika Baltijas valstīs un Skandināvijā.

Gadu gaitā mēs esam īstenojuši 
daudzus nozīmīgus investīciju projektus, 
lai uzlabotu ražošanu un sortimentu, 
kā arī veicinātu mūsu vietējo zīmolu 
izaugsmi un garantētu augstāko 
produktu kvalitāti. Papildus tam kopš 
2018. gada “Orkla Latvija” soli pa 
solim īsteno uzņēmuma ilgtspējas 
stratēģiju, kas paredz apņemšanos 
darboties saskaņā ar atbildīgiem, 

ētiskiem un uz ilgtermiņa attīstību 
vērstiem uzņēmējdarbības principiem 
visā piegādes ķēdē, sākot no ražošanas 
līdz produktu nonākšanai veikalos.

Mūsu darbu īstenojam, balstoties uz trīs 
galvenajām vērtībām, kas virza mūsu 
rīcību un lēmumu pieņemšanu: drosme, 
uzticamība un iedvesma. Svarīgākie mūsu 
biznesa virzītājspēki ir mūsu profesionālā 
komanda, kuru veido 1 200 cilvēki, spēcīgi 
nākotnes plāni un ieguldījumi uzņēmuma 
attīstībā, veicinot mūsu ilgtspējību.

VIDEO

Orkla Latvija Ziemassvētki

Orkla - mūsu produkti. Mūsu cilvēki. Kopā

Jaunās “Laima” ražotnes 
atklāšanas svētki

Mums patīk darbs “Orkla”!

PERUZA Robotized packing line for 
ORKLA LATVIJA chips factory

Orkla Uncovered Film 2020

Updated Orkla Recruitment Film 2019

https://www.youtube.com/watch?v=cDdMaORxov4
https://www.youtube.com/watch?v=9tThaCjKl20
https://www.youtube.com/watch?v=_9j7O68R5Bc
https://www.youtube.com/watch?v=_9j7O68R5Bc
https://www.youtube.com/watch?v=xhLfZiv8G-Q
https://www.youtube.com/watch?v=2g-yO5u5AhE
https://www.youtube.com/watch?v=2g-yO5u5AhE
https://www.youtube.com/watch?v=E5ed_5PZ6fk
https://www.youtube.com/watch?v=8sr4H641m4s
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Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

PAR MUMS

Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs (PTAC) ir viena no valsts 
pārvaldes iestādēm, kas atrodas 
Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.

PTAC nodarbojas ar patērētāju 
tiesību un interešu aizsardzības 
īstenošanu, uzraugot, ka Latvijas un 
Eiropas Savienības tirgū ir cilvēkam 
un apkārtējai videi drošas, atbilstošas 
preces un pakalpojumi, nodrošinot 
patērētājus ar nepieciešamo 
informāciju un palīdzot tiem risināt 
radušos strīdus ar pārdevējiem.

PTAC galvenās funkcijas ir uzraudzīt 
preču un pakalpojumu tirgu, tehniski 
uzraudzīt bīstamās iekārtas, veikt 
metroloģisko uzraudzību, izskatīt 
patērētāju sūdzības un konsultēt 
patērētājus, uzraudzīt patērētāju 
kolektīvās intereses, licencēt un 
uzraudzīt nebanku kredītu devēju 
un parādu atgūšanas pakalpojumu 
sniedzēju darbību, informēt un 
izglītot patērētājus un uzņēmējus.

Viena no būtiskām PTAC jomām ir 
darbs ar nepārtikas preču uzraudzību 
tirdzniecības vietās, ražotnēs, interneta 
veikalos un būvobjektos, pārbaudot, 

piemēram, rotaļlietas, elektropreces, 
būvizstrādājumus un dronus.

RTU tehnisko un inženierzinātņu 
izglītība - tā ir lieliska iespēja uzsākt 
savu karjeras izaugsmi Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrā!

VIDEO

PTAC darba piedāvājums

https://www.youtube.com/watch?v=x2Iv5SmLDm4
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Primekss | PrīmX Concrete Technology

PAR MUMS

Mēs esam betona pionieri, kas ar 
inovatīvas Latvijā radītas tehnoloģijas 
palīdzību katru dienu nes Latvijas vārdu 
pasaulē, veicina betona industrijas 
CO2 izmešu samazinājumu.

Mūsu lielākais lepnums ir komanda - 
inženieri, būvdarbu vadītāji, pārdošanas 
vadītāji, kuri ik dienu aizrautīgi būvē 
drošu pamatu nākotnei – ēkām, videi, 
savai un uzņēmuma attīstībai. Mēs 
ticam, ka rūpes par mūsu komandu, 
nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, 
iedvesmojošus vadītājus, autonomiju un 
elastību, veido darba vidi, kurā ikviens 
var nodoties svarīgākajam – izaugsmei!

PrīmX tehnoloģija ir izstrādāta mūsu 
pašu Izpētes un Attīstības (R&D) centrā 
sadarbībā ar vadošajām tehniskajām 
universitātēm no Dānijas, Vācijas, 
Norvēģijas, Latvijas, Somijas un ASV.

Uzņēmums “Primekss” dibināts 1997. 
gadā. Kopš dibināšanas to vada Jānis 
Ošlejs. Primekss darbības pamatnozare 
ir industriālo betona grīdu ieklāšana. 
Palielinot pakalpojumu klāstu 2016.
gadā izveidots strukturālo konstrukciju 
būvniecības departaments. Kopā ar 
meitas uzņēmumiem Baltijas valstīs, 

Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā,  
Primekss šobrīd ir viens no vadošajiem 
uzņēmumiem industriālo betona 
grīdu izbūves nozarē Ziemeļeiropā.

Primekss piedāvā PrīmX®, patentētu 
sistēmu ekoloģiski draudzīgu betona 
risinājumu izgatavošanai. To izmanto, 
lai projektētu grīdas loģistikas 
centriem, noliktavām, automatizētajām 
noliktavām, inženiertehniskajām 
ēkām un citām konstrukcijām.

Šī tehnoloģijas, kas ir ieguvušas vairākas 
balvas visā pasaulē, izmanto IKEA, Volvo, 
Lidl, NCC, Prologis, Skanska un daudzi 
citi apmierināti klienti visā pasaulē.

Patentētā tehnoloģija ir izstrādāta mūsu 
pašu pētniecības un attīstības centrā 
sadarbībā ar vadošajām tehniskajām 
universitātēm no Dānijas, Vācijas, 
Norvēģijas, Latvijas, Somijas un ASV.

Produkti: Rūpnieciskie betona 
grīdas risinājumi - neierobežots 
bezšuvju platnes, pamati, 
strukturālās konstrukcijas.

AICINĀM MŪSU KOMANDĀ

 � Būvinženierus/-es

 � Projektētājus/-as

 � Rasētājus/as

 � Būvdarbu vadītājus/-as

 � Būvdarbu vadītāju palīgus/-es

 � Pārdošanas projektu vadītājus

 � Grāmatveža palīgus/-dzes

VIDEO

Būvē drošu pamatu nākotnei! 
Pieredzes stāsts būvējot karjeru #1

Būvē drošu pamatu nākotnei! 
Pieredzes stāsts būvējot karjeru #2

Būvē drošu pamatu nākotnei! 
Pieredzes stāsts būvējot karjeru #3

Būvē drošu pamatu nākotnei! 
Pieredzes stāsts būvējot karjeru #4

Būvē drošu pamatu nākotnei! 
Pieredzes stāsts būvējot karjeru #5

Būvē drošu pamatu nākotnei! 
Pieredzes stāsts būvējot karjeru #6

Būvē drošu pamatu nākotnei! 
Pieredzes stāsts būvējot karjeru #7

KONTAKTI
 www.primekss.com

 www.primekss.com/about-us/
work-at-primekss

https://www.youtube.com/watch?v=yrPT9X5OJds
https://www.youtube.com/watch?v=yrPT9X5OJds
https://www.youtube.com/watch?v=Mpbvi_CHgCk
https://www.youtube.com/watch?v=Mpbvi_CHgCk
https://www.youtube.com/watch?v=xOIOwTCiUFk
https://www.youtube.com/watch?v=xOIOwTCiUFk
https://www.youtube.com/watch?v=ioP8qew8fPo
https://www.youtube.com/watch?v=ioP8qew8fPo
https://www.youtube.com/watch?v=PBHhp0KLdN8
https://www.youtube.com/watch?v=PBHhp0KLdN8
https://www.youtube.com/watch?v=dMD9fbY3uJI
https://www.youtube.com/watch?v=dMD9fbY3uJI
https://www.youtube.com/watch?v=-0OFVQYMAXw
https://www.youtube.com/watch?v=-0OFVQYMAXw
http://www.primekss.com
http://www.primekss.com/about-us/work-at-primekss
http://www.primekss.com/about-us/work-at-primekss
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Printful

ABOUT US

Let’s move mountains together 

Printful helps artists and entrepreneurs 
transform their ideas into thriving 
ecommerce businesses. Since opening in 
2013, we’ve been trusted to fulfill over 
43,2M+ items while expanding to a team 
of 1,800+ employees worldwide. With 
389K+ customers using our services, 
we’re one of the world’s leading printing, 
warehousing, and fulfillment companies. 

However, at our core, we see ourselves 
as an IT company. In just 8 years, our 
Engineering department has grown from 
a team of 5 to almost 220 IT experts, 
and we’re not even close to stopping. 

Working at Printful is exciting 
and challenging. Check out our 
open job positions —we’re always 
looking for creative and driven 
minds to join our growing team.

VIDEO

How It Works: Printful

Printful darba vide

https://www.youtube.com/watch?v=_WQYNrItWb8
https://www.youtube.com/watch?v=HjP9Ncfpn1Q
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PROOF IT

ABOUT US

We are Proof IT

We have been delivering excellent 
software solutions for more 
than 17 years, and today we 
are a team of 90 people.

Our business is based on two segments: 
internal core insurance system and 
custom software development

We believe in Clean Code, Lean 
thinking, initiative, and freedom of 
choice in task selection, well-worked 
processes, efficiency, and quality.

Combine work and studies - we offer 
flexible work arrangements such as 
part-time work and flexible schedule.

OUR CULTURE

 � Sustainability | We believe in a 
marathon, not a sprint, that’s 
why work-life balance and 
flexible work options are among 
our most valued principles

 � Excellent execution | Following 
best practices, working as a 
team, improving as we go

 � Integrity | Being honest, open, asking 
questions, taking accountability, 
giving and receiving feedback

 � Positive emotions in collaboration 
| Appreciating people around you, 
being the person you`d like to 
work with, working as a team

VIDEO

We Are Proof IT

https://www.youtube.com/watch?v=c-E3Kziw08s
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PwC Latvia

PAR MUMS

Piešķir jaudu savai karjerai un pievienojies 
PwC komandai revīzijas, nodokļu, 
juridiskajā, informācijas tehnoloģiju, 
biznesa un darījumu koncultāciju nodaļā.

Ja tu izvēlies karjeru PwC, tu izvēlies –

Izprast, kā strādā uzņēmumi 
dažādās nozarēs;

Iegūt neatsveramu pieredzi, mācoties 
no labākajiem nozares ekspertiem;

Dinamisku karjeras izaugsmi;

Inovatīvu un draudzīgu darba vidi.

PwC ir starptautisks daudznozaru 
uzņēmums, kas sniedz revīzijas, 
nodokļu, juridiskos, informācijas 
tehnoloģiju, biznesa un darījumu 
konsultāciju pakalpojumus. Mūsu 
nolūks ir veicināt uzticēšanos risināt 
sabiedrībai būtiskus jautājumus un 
mūsu uzņēmumu tīklā 156 valstīs strādā 
vairāk nekā 295 000 speciālisti.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES PWC?

Uzsākot karjeru kādā no PwC nodaļām, 
iegūsi lielisku pieredzi, veidojot ilglaicīgas 
darījuma attiecības ar dažādu nozaru 
klientiem, vietējiem un starptautiskiem 
uzņēmumiem, analizējot šo uzņēmumu 
stratēģiju un darbības principus. PwC 
ir pareizā izvēle, kur attīstīt savas 
profesionālās prasmes un sasniegt 
arvien jaunas karjeras virsotnes.

Mūsu ikdiena ir dinamiska un darbīga, 
taču arī atpūsties mēs protam un labprāt 
to darām gan klātienē, gan tiešsaistē. 
Mūsu vērtība ir mūsu darbinieki un 
viņu labsajūta, tāpēc rūpējamies par 
to, lai mūsu kolēģiem darbs būtu ne 
tikai pienākums, bet arī svētki!

VIDEO

Karjeras izaugsmes iespējas PwC

No prakses līdz veiksmīgai karjerai PwC

Darbs un ikdiena PwC

Jaunieši mums jautā: “Kāpēc 
ir vajadzīgs audits?”

PwC 25 gadu jubilejas svinības 
Latvijā mūsu darbiniekiem

PwC Sporta spēles 2019

PwC atpūta 2019. gada 
vasaras pēcpusdienā

https://www.youtube.com/watch?v=Fej3k1cTFww
https://www.youtube.com/watch?v=LQ6youbPBII
https://www.youtube.com/watch?v=B17weRQui8g
https://www.youtube.com/watch?v=xlvMODNM18A
https://www.youtube.com/watch?v=xlvMODNM18A
https://www.youtube.com/watch?v=-Q-5pse7ZF8
https://www.youtube.com/watch?v=-Q-5pse7ZF8
https://www.youtube.com/watch?v=SKo77KCiNZ4
https://www.youtube.com/watch?v=4O-G7FBssnY
https://www.youtube.com/watch?v=4O-G7FBssnY
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q.beyond SIA

ABOUT US

The best prospects for your IT 
career - at q.beyond Riga

q.beyond Riga is a German IT company 
and we came to Riga in April 2020. 
Our strong team of over 1.100 people 
accompanies different customers 
securely and reliably throughout 
their digital journey. We have all-
round expertise in Cloud, SAP and 
IoT and with our own certified data 
centres, and we are one of Germany’s 
leading IT service providers.

We offer a high volume of interesting 
projects, the chance to work closely with 
German IT specialists, an exciting start-
up atmosphere, a highly competitive 
salary and many other valuable benefits.

Become part of our strong team 
now at q.beyond Riga!
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R GRUPA

PAR MUMS

SIA “R GRUPA” ir viens no lielākajiem 
mežsaimniecības uzņēmumiem Latvijā, 
nodrošinot mūsdienīgus un daudzveidīgus 
pakalpojumus meža apsaimniekošanas un 
kokmateriālu ražošanas jomā. Uzņēmuma 
galvenie darbības virzieni ir: īpašumu 
iegāde, mežu apsaimniekošana, cirsmu 
izstrāde, enerģētiskās koksnes ražošana 
un tirdzniecība, loģistikas pakalpojumi 
un eksports. Zināšanas, kas uzkrātas 
20 gadu laikā, ir ļāvušas sevi pierādīt kā 
stabilu un uzticamu nozares spēlētāju 
gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā.

VIDEO

RGrupa 9 days in 30 secons

Kārtība cirsmās

https://www.youtube.com/watch?v=pDSyuRt2xz0
https://www.youtube.com/watch?v=MAPU-IeMFvA
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Rimi Latvia SIA

PAR MUMS

Rimi ir viens no lielākajiem 
mazumtirgotājiem Baltijā, kā arī daļa 
no “ICA Gruppen”, kas ir vadošais 
mazumtirgotājs Ziemeļvalstu reģionā. 
Mēs veidojam nākotnes iepirkšanās 
pieredzi, kas ir gan atbildība, gan 
iespēja būt pārmaiņu vēstnešiem, 
tāpēc atbalstām veselīgas un 
ilgtspējīgas izvēles, kas ietekmē 
līdzcilvēkus un sabiedrību. Tas ir 
mūsu kopējais komandas darbs.

#Rimiģimenē ir vairāk kā 5000 
darbinieki visā Latvijā, kuri tiek 
nodarbināti vairāk kā 130 veikalos un 8 
departamentos Rimi birojā. Prakses un 
darba iespējas mēs piedāvājam dažādos 
mūsu departamentos - Kategoriju 
vadības, IT, Loģistikas, Mārketinga, 
Finanšu, Personālvadības u.c.

Rimi saviem darbiniekiem 
un praktikantiem nodrošina 
dažādus labumus:

 � Modernu darba vietu Rimi 
aktivitātēs balstītajā birojā. 
Ieskaties Rimi birojā šeit.

 � Darbu kopā ar draudzīgiem 
un atsaucīgiem kolēģiem;

 � Elastīgu darba laiku un biroja 
darbiniekiem iespēju strādāt līdz 
2 dienām nedēļā attālināti;

 � Darbinieku attīstības un apmācību 
programmas, kā arī iespēju 
saņemt stipendiju studijām;

 � Kopīgi darba pasākumi un 
iespēja  piedalīties dažādās 
iekšējās un ārējās aktivitātēs;

 � Svaigus augļus, tēju, kafiju un 
citus dzērienus bezmaksas;

 � Atlaides pirkumiem Rimi 
veikalos līdz 15%.

Kāpēc nākt praksē uz Rimi? Jo tā 
ir iespēja iegūt vērtīgu pieredzi un 
prasmes izvēlētajā studiju jomā vienā 
no vadošajiem mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem Baltijā, kā arī reāla 
iespēja strādāt ar attiecīgās 
jomas profesionāļiem.

Mēs piedāvājam darba un izaugsmes 
iespējas saviem praktikantiem, kuri 
parādījuši teicamu sniegumu un 
vēlas turpināt attīstīt savas prasmes 
uzņēmumā. Katru gadu vairākiem 
darbiniekiem, kuri turpina mācības 
augstākās izglītības mācību iestādē, 
mēs piešķiram arī mācību stipendijas.

VIDEO

Rimi jaunās darba metodes - 
izvēlies ātrumu un inovācijas!

KONTAKTI

 hr@rimibaltic.com

 www.rimi.lv/vakances

2017

https://www.youtube.com/watch?v=fzSRUJS8ONw
https://www.youtube.com/watch?v=7H7Ela_NbZU
https://www.youtube.com/watch?v=7H7Ela_NbZU
http://www.rimi.lv/vakances
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Rīgas namu 
pārvaldnieks SIA
PAR MUMS

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir lielākais 
nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
uzņēmums Baltijā. Uzņēmums apkalpo 
ap 167 000 klientu un tā pārvaldīšanā 
ir vairāk nekā 4200 dzīvojamo 
māju ar kopējo apsaimniekojamo 
platību virs 8 milj. kvadrātmetru.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina:

 � dzīvojamo māju sanitāro apkopi;
 � siltumenerģijas, ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojumus;
 � sadzīves atkritumu izvešanu;
 � elektroenerģiju dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošajai daļai;
 � komunikāciju apsekošanu, tehnisko 

apkopi un kārtējo remontu.

AICINĀM PIETEIKTIES 
PRAKSES VIETĀM*:

 � Būvinženieris
 � Elektrosistēmu inženieris
 � Siltumiekārtu inženieris
 � Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu inženieris
 � Namu pārvaldnieks
 � Elektriķis
 � Sanitārtehniķis
 � Ekonomists
 � Jurists
 � Tāmētājs

* var interesēties arī par 
citām specialitātēm

Vai arī droši raksti mums!

AICINĀM PIETEIKTIES 
DARBA VAKANCĒM:

Attīstot savu darbību, aicinām 
pievienoties mūsu komandai 
profesionālus un iniciatīvas 
bagātus kolēģus šādos amatos:

Finanšu pārvaldē:

 � Finanšu analītiķis
 � Direktora palīgs

Klientu sadarbības un 
komunikācijas pārvaldē:

 � Klientu apkalpošanas speciālists

Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldē:

 � Projektu vadītājs
 � Aizvietošanas strādnieks

Iecirkņos:

 � Būvstrādnieks
 � Elektriķis
 � Jumiķis
 � Sanitārtehniķis
 � Remontdarbu sanitārtehniķis
 � Labiekārtošanas strādnieks
 � Sētnieks – apkopējs
 � Apkopējs

VIDEO

RNP darbinieki komentē ikdienas darbu

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” – 
uzticams partneris daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanā

https://www.cv.lv/lv/vacancy/755916/rigas-namu-parvaldnieks-sia/finansu-analitikis?referrer=/employer/27725
https://www.cv.lv/lv/vacancy/748822/rigas-namu-parvaldnieks-sia/finansu-parvaldes-direktora-paligs?referrer=/employer/27725
https://www.cv.lv/lv/vacancy/753667/rigas-namu-parvaldnieks-sia/klientu-apkalposanas-specialists?referrer=/employer/27725
https://www.cv.lv/lv/vacancy/756548/rigas-namu-parvaldnieks-sia/projektu-vaditajs-pakalpojumu-nodrosinasanas-parvalde?referrer=/employer/27725
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Aizvietosanas-stradnieks-Covid.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Buvstradnieks-Covid.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Elektrikis-Covid.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Jumikis-Covid.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Sanitartehnikis-Covid.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2022/01/Remontdarbu-sanitartehnikis-26.01.2022.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Labiekartosanas-stradnieks-Covid.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Setnieks-Majas-lapa-2021-novembris.pdf
https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/11/Apkopejs.pdf
https://vimeo.com/683799495
https://www.youtube.com/watch?v=LFKW4DjtWWE
https://www.youtube.com/watch?v=LFKW4DjtWWE
https://www.youtube.com/watch?v=LFKW4DjtWWE
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Rīgas ūdens SIA

PAR MUMS

SIA “Rīgas ūdens” ir Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, 
kas darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, 
veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu 
jomā, un ir lielākā centralizētā 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniedzēja Latvijā.

PAR RĪGAS ŪDENSAPGĀDES 
PIRMSĀKUMIEM

Pirmoreiz vēsturiskajos rakstos Rīgas 
ūdensapgāde pieminēta 1582. gadā, 
kad Polijas karalis Stefans Batorijs 
Rīgai piešķīris privilēģiju ūdens 
pievadīšanai. Par Rīgas pilsētas 
centralizētās ūdensapgādes aizsākumu 
pieņemts uzskatīt 1620. gada rudeni.

No 1617. līdz 1620. gadam no Strasbūras 
pieaicinātais būvmeistars Hanss Jakobs 
Kristlers pie Smilšu grāvja (pašlaik 
Pilsētas kanāls posmā starp Brīvības 
pieminekli un Bastejkalnu) ierīkoja pirmo 
ūdens ņemšanas vietu jeb ūdensskunsti. 
Aizsardzības vaļņa grāvis abos galos bija 
savienots ar Daugavu, bet ūdensapgādes 
uzlabošanai papildus ūdens vēl tika 
pievadīts pa grāvi no Juglas upes. Pirmajā 
sūknētavā četru zirgu griezta astoņu 
misiņa virzuļu sistēma no Daugavas 
sūknēja ūdeni koka baseinā, kuru rīdzinieki 
izmantoja ikdienas vajadzībām. Lai 
arī šī ūdens ietaises vieta Rīgas rāti 
neapmierināja, tomēr savu darbu tā 
veica, tāpēc tieši 1620. gads tiek uzskatīts 
par Rīgas ūdensvada dzimšanas dienu.

PAR SIA “RĪGAS ŪDENS” VĒSTURI

Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums 
„Rīgas ūdens” tika nodibināts 1991. 
gada 24. septembrī ar mērķi nodrošināt 
centralizētus ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā.

SIA “Rīgas ūdens” veic pašvaldības 
funkciju ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu jomā, Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā 
sniedzot šādus ūdenssaimniecības 
sabiedriskos pakalpojumus:

 � ūdens ieguve, uzkrāšana un 
sagatavošana lietošanai līdz padevei 
centralizētajā ūdensvada tīklā;

 � ūdens piegāde no padeves vietas 
centralizētajā ūdensvada tīklā 
līdz piederības robežai;

 � notekūdeņu savākšana centralizētajās 
kanalizācijas sistēmās (izņemot 
notekūdeņu savākšanu lietus 
kanalizācijas sistēmās) no piederības 
robežas un novadīšana līdz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

 � notekūdeņu attīrīšana un 
novadīšanā vidē, tai skaitā 
virszemes ūdensobjektos.

SIA “Rīgas ūdens” sniedz 
ūdenssaimniecības pakalpojumus arī 
ārpus Rīgas pilsētas administratīvās 
teritorijas, nodrošinot dzeramā ūdens 
padevi un notekūdeņu attīrīšanu 
atsevišķām Rīgas pilsētas tuvumā 
esošām pašvaldību teritorijām.

 SIA “Rīgas ūdens”, sniedzot 
ūdenssaimniecības sabiedriskos 
pakalpojumus, nodrošina:

 � pakalpojumu atbilstību noteiktām 
kvalitātes un vides aizsardzības 
prasībām, tehniskajiem noteikumiem, 
standartiem un noslēgto līgumu ar 
pakalpojumu lietotājiem nosacījumiem;

 � dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitāti atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem un ES tiesību 
normās noteiktajām prasībām;

 � ūdens kvalitātes un kvantitātes 
saglabāšanu ūdensgūtvēs savas 
kompetences ietvaros;

 � vides aizsardzības un ūdens resursu 
ekonomiskas izmantošanas jautājumu 
risināšanu savas kompetences ietvaros.

 � ūdens monitoringa veikšanu atļaujās 
un normatīvajos tiesību aktos 
paredzētajos gadījumos un kārtībā;

 � ūdenssaimniecības attīstības 
projektu izstrādi un realizēšanu 
savas kompetences ietvaros, veicot 
attiecīgu ES direktīvu ieviešanu.

 RĪGAS ŪDENSAPGĀDES MUZEJS

 Rīgas ūdensapgādes muzejs jeb 
Baltezera sūkņu stacija ir SIA 
“Rīgas ūdens” īpašumā esošs 
industriālā mantojuma objekts, 
kas dibināts 1988.gadā.

Ūdensapgādes muzejs ir viens no 
ievērojamākajiem ūdensapgādes 
muzejiem Eiropā. Tā ir vēstures liecība 
par četrus gadsimtus ilgo Rīgas 
pilsētas ūdensapgādes sistēmu, kuras 
pirmsākumi meklējami 17.gadsimta vidū. 
Te apskatāmi senās Rīgas ūdensapgādes 
koka cauruļu fragmenti un arī citi 
intriģējoši eksponāti - mašīnu zāle ar 
tvaika sūkņiem, spara ratiem, no ķeta 
atlietajiem sifonvadiem un spiedvadiem.

 Muzeja adrese: Sūkņu stacijas iela 14, 
Baltezers, Ādažu novads (šosejas Rīga - 
Tallina 3.kilometrs). Plašāka informācija 
par ekspozīciju un Rīgas ūdens vēsturi 
pieejama mājaslapā www.rigasudens.lv.

VIDEO

Krāna ūdens: kur un kā to attīra?

KONTAKTI

PERSONĀLA DAĻA

 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 
1, Rīga

 67072079; 67088429

 vakances@rigasudens.lv

 www.rigasudens.lv/lv/vakances

https://www.youtube.com/watch?v=Qt0GenfV4wI
https://www.rigasudens.lv/lv/vakances
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RTU Zinātnes un inovāciju centrs

PAR MUMS

Laipni lūdzam RTU Zinātnes un inovāciju 
centrā, kur augsti kvalificētas ekspertu 
komandas kompetences satiekas ar 
izcilu tehnisko nodrošinājumu – vislabāk 
aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijā 
un superskaitļošanas resursiem.

Centrā attīstām studentu 
uzņēmējdarbības un inovāciju spējas, 
piedāvājam inovatīvu produktu 
izstrādes pakalpojumus, kā arī aktīvi 
iesaistāmies vietēja un starptautiska 
mēroga inovāciju ekosistēmās.

Lai attīstītu studentos radošās 
prasmes, uzņēmējdarbības spējas un 
inovatīvo domāšanu, RTU Zinātnes 
un inovāciju centrā iekļauta Dizaina 
fabrika, kas ne tikai nodrošina atvērta 
tipa darbnīcas «theLAB» pieejamību, 
bet arī īsteno projektu «Inovāciju granti 
studentiem» (ERAF līdzfinansētais 
projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU 
inovāciju granti studentiem»). Piemērotu 
programmu iemaņu veicināšanai un 
profesionālo kontaktu dibināšanai 
tajā atradīs visu līmeņu studenti.

Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļa 
veicina RTU iesaisti nacionālās un 
starptautiskās inovāciju un tehnoloģiju 

ekosistēmās, tostarp īstenojot Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
(EIT) programmas, veicot izglītojošo 
darbu un atbalstot jaunuzņēmumus 
ilgtspējīgu biznesa ideju īstenošanā.

RTU ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta klimata kopienas EIT Climate-
KIC biedrs un nodrošina iespējas 
Latvijas studentiem, zinātniekiem, 
jaunuzņēmumiem un dažādu jomu 
profesionāļiem attīstīt uzņēmējdarbības 
prasmes, vienlaikus radot risinājumus 
klimata izmaiņu samazināšanai.

Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas 
darbības fokusā ir efektīva inovatīvu 
augstas pievienotās vērtības 
produktu radīšana, kā arī esošu 
produktu un pakalpojumu izpēte un 
uzlabošana sadarbībā ar industriju 
un zinātniskām institūcijām.

Pētniecības aprīkojuma nodaļa atbalsta 
zinātnes attīstību, nodrošinot modernu 
pētniecības aprīkojumu, un lepojas 
ar Augstas veiktspējas skaitļošanas 
jeb HPC centru, kas attīsta digitālo 
tehnoloģiju lietošanu pētniecībā.

VIDEO

Climate Leadership Journey 2022

24 stundu izaicinājums Climathon

https://www.youtube.com/watch?v=RZFPbAun4to
https://youtu.be/rzUY-Lgpzwo
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Sadales tīkls AS

PAR MUMS
AS “Sadales tīkls” rūpējas par 
elektrotīkla uzturēšanu un attīstību 
Latvijā, domājot par viediem un 
efektīviem ilgtermiņa risinājumiem.
Mūs raksturo kvalitatīva un droša 
elektroapgāde, efektīva elektrotīkla 
pārvaldība, augsts drošības līmenis, 
inovatīvi inženiertehnoloģiskie 
risinājumi, profesionāla sadarbība 
ar klientiem un partneriem. 
Mūsu kolektīvu veido ap 1700 darbinieku 
visā Latvijā. Vairāk nekā 50% speciālistu 
ir augstākā izglītība, teju puse ir RTU 
absolventi. Katru gadu dodam iespēju 
topošajiem profesionāļiem sevi pierādīt, 
izmantojot AS “Sadales tīkls” sniegtās 
prakses iespējas. Lai uzņēmumā kāptu 
pa karjeras kāpnēm, studentam jābūt 
gatavam daudz mācīties, apgūt nozares 
specifiku un jaunākās tehnoloģijas.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Kādas ir uzņēmuma 
pamatdarbības profesijas?
Mūsu uzņēmumā strādā 
elektroinženieri (releju jomā, 
būvuzraudzībā, ekspluatācijā, attīstībā, 
dispečervadībā, viedo skaitītāju jomā 
u.c.), elektrotīklu dispečeri, meistari, 
elektrotehniķi un elektromontieri.

Vai uzņēmumā ir prakses iespējas?
Jā. AS “Sadales tīkls” katru gadu 
nodrošina mācību prakses iespējas visā 
Latvijā. Mūsu prioritāte ir elektrotehnisko 
zinību audzēkņi un studenti.

Kāda veida praksi nodrošināt studentiem?
Topošie enerģētikas speciālisti 
pie mums var iziet praksi piecās 
uzņēmuma darbības jomās:
 � remontu un būvniecības virzienā;
 � releju aizsardzības un 

telemehānikas virzienā;
 � tīkla pārvaldības 

(ekspluatācijas) virzienā;
 � elektroenerģijas uzskaites virzienā;
 � elektrisko tīklu attīstības virzienā (tikai 

RTU un LLU elektrozinību studentiem).

Vai prakses laikā saņemšu stipendiju?
Jā. Praktikanta stipendijas apjoms ir 
no 250 līdz 400 EUR (bruto mēnesī).

Kāds ir prakses pieteikšanās process?
Mūsu mājaslapā aizpildi sev aktuālā 
prakses virziena pieteikuma anketu 
un spied pogu “nosūtīt pieteikumu”. 
Pretendentus vērtēsim pēc iepriekšējās 
prakses pieredzes Sadales tīklā (ja 
tāda ir bijusi), motivācijas un intereses 
apgūt praktiskās iemaņas uzņēmumā, 
sekmēm un komunikācijas spējām. 
Pēc pieteikuma saņemšanas un 
izvērtēšanas mēs ar Tevi sazināsimies par 
iespējām nodrošināt praksi norādītājā 
laikā, vietā un prakses virzienā.

Vai prakses iespējas ir tikai Rīgā?
Nē. Praktikanti tiek gaidīti visā Latvijā 
kādā no mūsu 29 filiālēm Aizkrauklē, 
Aknīstē, Alojā, Alūksnē, Balvos, Bauskā, 
Dagdā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, 
Kuldīgā, Ķekavā, Liepājā, Limbažos, 
Līčos (Stopiņu nov.), Madonā, Ogrē, 
Preiļos, Priekulē, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, 
Siguldā, Smiltenē, Talsos, Tukumā, 
Valmierā, Vecpiebalgā un Ventspilī. 

Vai pēc prakses beigām ir iespēja 
kļūt par pilna/ nepilna laika 
darbinieku uzņēmumā?
Visus praktikantus pēc prakses beigām ar 
darbu nenodrošinām, tomēr, piedaloties 
personāla atlases konkursos, mūsu 
praktikantiem ir priekšroka, un viņu 
prakses laikā iegūtās zināšanas un 
prasmes noteikti dod iespēju konkursā 
uzvarēt, iegūstot darbu uzņēmumā. Pie 
mums strādā daudz bijušo praktikantu.

Kādas prasmes ir nepieciešamas, 
lai strādātu AS “Sadales tīkls”?
Mūsu uzņēmumā ir vairāk kā 160 dažādu 
amatu. Visas nepieciešamās prasmes 
ir norādītas mūsu darba sludinājumos, 
tomēr elektrotehniskajos amatos 
noteikti būs nepieciešama izglītība 
elektrotehniskajā jomā, datorprasmes 
labā līmenī, komunikācijas prasmes, 
autovadītāja apliecība, labas latviešu 
valodas zināšanas, atseviškos amatos 
angļu valodas zināšanas, iniciatīva, kā 
arī patiesa interese par veicamo darbu. 

Kādi būs mani ieguvumi, izvēloties 
strādāt AS “Sadales tīkls”?
Mūsu darbības pamatā ir ilgtspējīga 
attieksme pret darbiniekiem, 
sabiedrību un vidi. Esam nominēti 
un apbalvoti kā izcili darba devēji, 
iekārojami prakses devēji un ģimenei 
draudzīgs uzņēmums. Tiecamies uz 
nepārtrauktu attīstību, un izglītojam 
darbiniekus elektrotehniskajā virzienā, 
darba drošībā, IT risinājumos, klientu 
apkalpošanā un citās jomās. Darbā 
ieviešam efektīvākās darba metodes, 
kā arī dalāmies pieredzē ar citiem 
Eiropas sadales sistēmas operatoriem.
Tev būs iespēja strādāt kopā ar 
profesionāliem, zinošiem kolēģiem, 
piedalīties dažādos uzņēmuma 
rīkotajos pasākumos, saņemt veselības 
apdrošināšanu, apmaksātu atvaļinājumu, 
kā arī konkurētspējīgu attalgojumu un 
citus labumus. Kopējo darba samaksu 

veido mēneša amatalga, garantētie 
sociālie labumi, prēmija un piemaksas, 
veselības apdrošināšana, atvaļinājuma 
pabalsts un iemaksas Pensiju fondā.

Kā Jūsu uzņēmums rūpējas par 
darbinieku izaugsmi un labsajūtu?
Mēs organizējam dažādus pasākumus: 
profesionālos forumus - dispečeriem un 
meistariem, starptautiskas sacensības 
prasmju novērtēšanā meistariem un 
elektromontieriem, labo darbu mēnesi, 
u.c. Mūsu darbinieki ir elektrodrošības 
vēstneši, kuri izglīto bērnus un jauniešus 
elektrodrošībā. Regulāri piedalāmies 
sportiskos pasākumos, iedzīvinām 
darbinieku ikdienā veselīgu uzturu 
un dzīvesveidu. Katru gadu esam 
viena no lielākajām komandām Rīgas 
maratonā, Vienības velobraucienā 
Siguldā u.c. sportiskās aktivitātēs.

Kādas ir Jūsu uzņēmuma 
galvenās vērtības?
AS “Sadales tīkls” uzņēmuma darbību 
balsta trīs stūrakmeņi:  atbildība, enerģija 
un domas par nākotni. Tās vienlaikus 
raksturo gan darbinieku attieksmi pret 
ikdienas darba pienākumiem, gan pret 
uzņēmumu, kolēģiem un klientiem.

VIDEO

AS “Sadales tīkls” Savieno Jums

AS “Sadales tīkls” rupējas par 
sava darba efektivitāti

AS “Sadales tīkls” jauni darba apģērbi

Ieskats ikdienā: AS “Sadales tīkls” 
speciālās tehnikas nodrošinājums

Unikāla izglītība nepārtrauktam 
savienojumam – “Sadales 
tīkls” Mācību centrs

Elektrotehniķis Guntis Puriņš 
par profesijas izvēli

Ieskats ikdienā: Utility to go (UTG) 
viedais rīks paaugstina darba efektivitāti

“Sadales tīkls” klientu serviss

“Sadales tīkls” rūpējas par darbiniekiem

KONTAKTI
 www.sadalestikls.lv

https://www.youtube.com/watch?v=m-G1U1jc-BE
https://www.youtube.com/watch?v=n4hEq-DpJUs
https://www.youtube.com/watch?v=n4hEq-DpJUs
https://www.youtube.com/watch?v=iYhFyY5SYdo
https://www.youtube.com/watch?v=idqCDpsYynQ
https://www.youtube.com/watch?v=idqCDpsYynQ
https://www.youtube.com/watch?v=ApU1MuVTWVg
https://www.youtube.com/watch?v=ApU1MuVTWVg
https://www.youtube.com/watch?v=ApU1MuVTWVg
https://www.youtube.com/watch?v=gdMDotpgpPc
https://www.youtube.com/watch?v=gdMDotpgpPc
https://www.youtube.com/watch?v=0C7s23ZenRQ
https://www.youtube.com/watch?v=0C7s23ZenRQ
https://www.youtube.com/watch?v=7blM41qxtl8
https://www.youtube.com/watch?v=eRB_1MVpCVI
http://www.sadalestikls.lv
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Scandiweb

ABOUT US

SCANDIWEB is an international 
eCommerce agency that provides web 
pages for global brands, like, the New 
York Times, Walmart, Ford, Happy Socks, 
and many more. We are ready to reach 
new horizons with you! Are you ready?

Working closely with big brands and 
building powerful websites is challenging 
and rewarding! And to do it without 
previous work experience?! We say YES!

We work with global brands like 
Ford, Land Rover, the Happy Socks, 
L’Oreal, Lancome, airBaltic, THE MET 
museum, Durex, Puma, and more! 
We built their websites to help them 
reach higher horizons in eCommerce!

And the best part is - YOU CAN 
WORK FROM ANYWHERE!

Join us and be part of the ambitious 
journey! We are the #1 eCommerce 
Agency in the world and it takes a lot to 
push the boundaries and stay ahead!

DO I NEED TO HAVE PREVIOUS 
WORK EXPERIENCE TO APPLY FOR A 
POSITION AT SCANDIWEB?

No, previous work experience is not 
required. Most important is to have 
basic skills, understanding, and 
motivation to learn and develop.

WILL I WORK FROM THE OFFICE OR 
HOME?

It is up to you! You can work from 
home or any other place, as long as 
you can do your work and have a 
good internet connection :) Or, if you 
prefer working from the office, it is 
also possible. We have offices in Riga, 
Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Valmiera, 
Georgia, and we have an online office! 

WHAT SKILLS ARE NEEDED TO 
APPLY?

For Junior Developers:

 � basic knowledge of PHP
 � understanding of OOP
 � motivation to learn and 

develop new skills
 � passion for eCommerce 

and web development
For Junior Project Manager and QA:

 � the technical background will help 
you to understand the projects 
and the technical part of it

 � interest in eCommerce
 � English for communication
 � motivation and willingness to learn

VIDEOS

Scandiweb Digital Campus
Jungle Party in December - Scandiweb’s 
2018 NY General Meeting
Scandiweb at the RTU event 
for 1st-year students 2018
Scandiweb New Year 2018 General 
Meeting - Party Like A Developer!
100 developers. 2 challenges. 
Would you DARE?
The most complicated way 
to light Christmas tree

https://www.youtube.com/watch?v=YS861TmNBCQ
https://youtu.be/9GM3WLMpfEA
https://youtu.be/9GM3WLMpfEA
https://youtu.be/ylj3qjf3WQM
https://youtu.be/ylj3qjf3WQM
https://youtu.be/smhNbQOL_gA
https://youtu.be/smhNbQOL_gA
https://www.youtube.com/watch?v=sxSCtend-B8
https://www.youtube.com/watch?v=sxSCtend-B8
https://youtu.be/coVJlV1LJ84
https://youtu.be/coVJlV1LJ84
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Scoro

ABOUT US

Scoro is the most comprehensive work 
management solution, that helps 
to streamline work and eliminate 
routine tasks – from sales right 
through to billing. We have thousands 
of users in 60+ countries who can’t 
imagine their life without Scoro.

There’s a team of highly motivated 
people working in our offices across 
Europe and the US, dedicated to help 
companies bring structure to their work.

Building world-class software is not easy. 
Yet, our team has such strong belief in 
the mission and works hard every day 
to develop the most comprehensive 
work management solution for 
professional and creative services.

To make it all happen, we 
follow a simple formula:

work together + play together 
= succeed together.

VIDEO

Transform the Way You Work with Scoro

https://www.youtube.com/watch?v=2cqJ3-ecJQs
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SEB

PAR MUMS

SEB Latvijā ir daļa no SEB grupas, 
kas ir vadošā finanšu pakalpojumu 
sniedzēja Ziemeļeiropā. SEB grupas 
darbību starptautiskā līmenī apliecina 
pārstāvniecība 20 pasaules valstīs.

SEB BANKA

SEB ir uz ilgtermiņa izaugsmi orientēta 
banka, kas privātajiem un korporatīvajiem 
klientiem Latvijā piedāvā plašu finanšu 
un konsultāciju pakalpojumu klāstu, 
palīdzot pārvērst viņu idejas realitātē.

SEB GRUPAS PAKALPOJUMU CENTRS

SEB grupas pakalpojumu centrs 
nodrošina pasaules līmeņa servisu 
SEB grupas uzņēmumiem un klientiem 
Skandināvijā un citviet pasaulē, tādējādi 
palīdzot SEB kļūt par nozares līderi 
efektivitātes un inovāciju jomā.

MŪSU VĒRTĪBAS

Mēs novērtējam ambīcijas

Mēs fokusējamies uz iesaistošas vides 
radīšanu, lai Jūs varētu pievērsties savam 
darbam, padarot ikdienas uzdevumus 
par globālu rezultātu sastāvdaļu.

Mēs veicinām talanta izaugsmi

Mūsu atvērtā, vienlīdzīgā un uz komandas 
darbu balstītā vide iedrošina ikvienu 
komandas biedru mest izaicinājumu 
ierastajam domāšanas veidam un īstenot 
lieliskas idejas. Šeit Jūs varēsiet izcelties.

Mēs pastāvīgi mācāmies

Mācīšanās ir viens no mūsu sabiedrības 
būtiskākajiem pīlāriem. Mēs mācāmies 
katru dienu no mūsu mentoriem 
un kolēģiem, piedāvājam problēmu 
risināšanas iespējas, konstruktīvu 
kritiku un dalāmies pieredzē.

VIDEO

SEB - Care for ambition

KONTAKTI
 www.seb.lv/karjera

https://www.youtube.com/watch?v=TE9aPtIqpL0
http://www.seb.lv/karjera
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Skonto Group

PAR MUMS

Aicinām pievienoties mūsu draudzīgajai 
un uz profesionālo izaugsmi vērstajai 
Skonto Group komandai! 

Skonto Group ir vairāku uzņēmumu 
grupa, kas piedāvā visaptverošus 
risinājumus būvniecības un projektu 
attīstīšanas vajadzībām.

Mēs atrodamies Latvijā, un lepojamies 
ar mūsu projektiem – sabiedriskajām 
ēkām, dzīvojamajiem namiem un 
infrastruktūras būvēm visā pasaulē.

Katrs mūsu uzņēmums ir līderis 
savā darbības jomā, un katrs mūsu 
sniegtais pakalpojums atbilst nozares 
augstākajiem standartiem.

Uzkrātā pieredze veiksmīgu 25 gadu 
laikā ļauj mums piedāvāt visaptverošus 
risinājumus jebkura mēroga projektiem.

Jau 29 gadus Skonto Group 
uzņēmumu komandas nodarbojas ar 
projektēšanu, ražošanu un būvniecību. 

Skonto Group uzņēmumi, kā Skonto Plan, 
Skonto Prefab, Skonto Cross Timber 
Systems un LEC, nepārtraukti investē 
jaunās tehnoloģijās, lai īstenotu atbildīgu 
vides politiku. Apmācīti profesionāļi 
piedāvā unikālus un kvalitatīvus 
risinājumus vissarežģītākajām 

būvēm, kas ļauj uzņēmumam realizēt 
projektus, kuri iekļaujas pilsetvidē un 
kļūst par neatņemamu sastāvdaļu 
šai un nākamajām paaudzēm.

Skonto Group uzņēmumiem ir gadiem 
ilga un veiksmīga pieredze ar dažāda 
veida būvēm, sākot no maziem 
individuāliem projektiem un beidzot 
ar lielām un sarežģītām būvēm.

Skonto Group  uzņēmumi  rada 
augstvērtīgu pievienoto vērtību 
saviem produktiem  un godam 
nes Latvijas vārdu pasaulē.

VIDEO

Skonto Prefab

Cross Timber Systems

Skonto Plan The Featherstone Building

Skonto Plan BIM

Skonto Plan Keybridge

Latvijas Energoceltnieks LEC

Skontoplan Rūpnīca 2

https://www.youtube.com/watch?v=nkl6JDV42zk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=DpG_3yfxJ6I
https://www.youtube.com/watch?v=vQEVfQodyyA
https://www.youtube.com/watch?v=YxtHw_e7iCw
https://www.youtube.com/watch?v=7MibWByKBR4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=lYe56z5WLHU
https://www.youtube.com/watch?v=dRSyF4espnA
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Southwestern Advantage Latvia

PAR MUMS

Kopš 1868. gada uzņēmums 
“Southwestern Advantage” (atrodas 
Nešvilā, ASV) piedāvā pārdošanas un 
līderības programmu, kas universitātes 
studentiem sniedz iespēju nopelnīt 
naudu studijām, apgūt uzņēmējdarbības 
prasmes un veidot raksturu. Katru 
vasaru aptuveni 2000 studenti no visas 
pasaules pārdod izglītojošu mācību 
materiālu sistēmu ģimenēm ASV un 
Kanādā. “Southwestern Advantage” 
nodrošina studentiem materiālus, 
apmācības un koučingu, kas nepieciešami, 
lai kļūtu veiksmīgam uzņēmējdarbībā 
un iegūtu vērtīgas dzīves prasmes.

“Southwestern Advantage” ir ASV 
senākā uzņēmējdarbības programma 
studentiem, kas dod iespēju vairāk 
nekā 2000 studentiem no visas 
pasaules ik vasaru strādāt ASV 
un Kanādā, pārdodot izglītojošus 
materiālus ģimenēm ar bērniem.

Programma pieejama latviešu 
studentiem kopš 2001. gada, un 
šo gadu laikā to apsolvējuši vairāk 
nekā 600 studenti no Latvijas.

2017. gadā Dārta Šice (tagad Saulīte) 
no Valmieras ieguva prestižo 1. vietu visā 
kompānijā pārdošanas rezultātu ziņā.

Studenti pavada vasaru ASV, dzīvo pie 
viesu ģimenēm, un pārdod kompānijas 
izdotos mācību materiālus ģimenēm ar 
bērniem. Mācību materiāli piemēroti 
bērniem no 2 gadu vecuma līdz pat 
vidusskolas beigšanai. Mazākajiem 
bērniem tās ir grāmatas, kas palīdz 
apgūt un attīstīt lasīšanas prasmes, kā 
arī izglītojošas spēļu aplikācijas. Skolas 
vecuma bērniem tie ir materiāli, kas palīdz 

pildīt mājasdarbus, sagatavoties testiem 
un Universitāšu iestājeksāmeniem. 

Studentu vasara iesākas Nešvilā, 
Tenesijas štatā, kur atrodas kompānijas 
galvenā ēkā, un notiek četru dienu ilgas, 
intensīvas apmācības. Tajās studenti 
apgūst: efektīvas komunikācijas 
pamatus, prasmi pārdot, sevis un 
citu motivācijas pamatprincipus, 
uzņēmējdarbības pamatus, utt.

Pēc tam studenti pa komandām dodas uz 
attiecīgo štatu, kur pavadīs visu vasaru. 

Brīvajās dienās studenti pavada 
laiku ar savu komandu, un vasaras 
beigās parasti dodas pāris dienu 
izbraukumā kopā ar pārējo komandu, 
apskatot populāras vietas ASV.

Lielākie ieguvumi piedaloties programmā 
studentiem ir pieredze komunikācijā, 
uzņēmējdarbībā un pārdošanā, angļu 
valodas uzlabošana, vērtīgs ieraksts 
CV, kas piesaista darba devēju 
uzmanību, jauni draugi un kontakti, 
kā arī kultūras pieredze ASV.

Studenti apciemo ģimenes viņu mājās 
īsos, konsultatīvos apciemojumos. Darbs 
ir vispatīkamākais un veiksmīgākais 
tiem studentiem, kuri tiecas satikt pēc 
iespējas vairāk ģimeņu. Studenti sāk 
strādāt no rīta un beidz darbu, kad 
paliek tumšs. Lielākā daļa studentu 
izvēlas sarunāt konkrētas tikšanās ar 
ģimenēm arī uz laiku, kad jau ir tumšs. 
Katrs vienas ģimenes apciemojums ilgst 
5-20 minūtes. Studenti atrod ģimenes 
vai nu ar rekomendāciju palīdzību, vai arī 
ņemot vērā kaimiņu ieteikumus par to, 
kur uz attiecīgās ielas dzīvo ģimenes.

Studenti dzīvo pie viesģimenēm. 
Tas palīdz ne tikai ietaupīt naudu 

dzīvošanas izdevumos, bet ir arī lielisks 
veids, kā iepazīt amerikāņu kultūru.

Studentiem, kuri veiksmīgi pabeiguši 
pirmo vasaru, ir iespēja tikt uzņemtiem 
arī vadības programmā, kļūstot par 
komandu līderiem citiem jauniešiem. 

Studentu līderiem notiek dažāda 
veida apmācības visa gada garumā 
dažādās pasaules vietās, piemēram, 
Spānija, Turcija, Grieķija, utt.

Southwestern Advantage sniedz 
iespēju strādāt ar lieliskiem vadītājiem 
un mentoriem, iepazīt vienaudžus, 
ar ko sacensties, un izbaudīt laiku, 
iepazīstinot jaunus cilvēkus ar 
programmu un redzot viņus mācāmies 
un augam tavā vadībā. Daudzas 
no šīm attiecībām ilgst visas dzīves 
garumā, un šie cilvēki kļūt par dažiem 
no labākajiem kontaktiem tavā dzīvē.

VIDEO

Southwestern Advantage Products 2021

Southwestern Advantage 
Entrepreneurial Program

Kristina stāsta par savu pieredzi 
Southwestern Advantage programmā

Southwestern Advantage Top 10 
Lifetime Producer Andrus Albi

https://www.youtube.com/watch?v=paytSxgdGD8
https://www.youtube.com/watch?v=lmIMwG40CbM
https://www.youtube.com/watch?v=lmIMwG40CbM
https://www.youtube.com/watch?v=2Unuwmzya48
https://www.youtube.com/watch?v=2Unuwmzya48
https://www.youtube.com/watch?v=KwtpsZC3F34&list=PLGxulvS_cw3lL9DOO26c2MYdqd2beoqlj
https://www.youtube.com/watch?v=KwtpsZC3F34&list=PLGxulvS_cw3lL9DOO26c2MYdqd2beoqlj
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TENACHEM SIA

PAR MUMS

SIA TENACHEM ir starptautisks 
uzņēmums ar ražotni Latvijā un 30 
gadu attīstības vēsturi. Uzņēmums 
izveidojis stabilas pozīcijas stikla pakešu 
hermētiķu tirgū, pateicoties vadošajai 
pētniecības un attīstības nozīmei, kā arī 
jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem. 

SIA TENACHEM ir stikla pakešu 
hermētiķu kompetences centrs 
Soudal uzņēmumu grupā.

Pateicoties starptautiska uzņēmuma 
atbalstam, SIA TENACHEM ir 
izvirzījis ambiciozus mērķus gan 
ražošanas jaudas kāpināšanā, gan 
jaunu eksporta tirgu apgūšanā.

 � SIA TENACHEM ražotne 
atrodas aptuveni 70 km no 
Rīgas, Dobeles pilsētā.

 � Uzņēmumā strādā aptuveni 
100 darbinieki.

 � 98% saražotās produkcijas 
eksportējam uz aptuveni 40 valstīm.

 � 2015.gadā SIA TENACHEM pievienojās 
SOUDAL uzņēmumu grupai.

VĒRTĪBAS

KOMANDAS DARBS – Uzņēmuma 
darbība balstās uz kopīgu risinājumu 
izstrādi un atbildīgu realizāciju. Svarīgs 
ir  jebkura komandas dalībnieka 
potenciāls un profesionalitāte.

ATTĪSTĪBA – Uzņēmuma mērķis 
ir kļūt par līderi un iegūt lielāko 
tirgus daļu stikla pakešu hermētiķu 
ražotāju vidū. Patstāvīga attīstība 
ir sekmīga uzņēmuma pamatā.

PROFESIONĀLISMS – Profesionālas 
vides veidošana, piesaistot un 
apvienojot savā komandā labākos 
nozares speciālistus un veicinot savu 
darbinieku izaugsmi līdz ar uzņēmumu.

EFEKTIVITĀTE – Veiksmīga uzņēmuma 
pamatā ir nepārtraukta, efektīva 
saziņa kā uzņēmuma iekšējo 
procesu tā arī ārējās komunikācijas 
ilgtspējīgai nodrošināšanai.
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TestDevLab

ABOUT US

We, TestDevLab, are a fast-growing, 
dynamic and recognised IT company 
that focuses on software testing 
and development. Although the 
company is based in Latvia, most of 
our customers are large and widely-
known international companies, so 
we export most of our services.

We have grown rapidly over the last few 
years but we certainly do not intend 
to stop with our achievements thus 
far. To continue our steady growth, 
we are looking for new colleagues to 
join our friendly team of engineers!

We value mentorship, personal 
development, professional 
growth, and flexibility.

We are a software quality assurance 
company helping start-ups and Fortune 
500 companies worldwide to enhance 
their products by providing a wide 
range of testing services, custom tools 
and even leading internal teams. Our 
team works on products that reach 
over 4.5 billion people every day. 

We specialize in software testing and 
quality assurance and we develop 
advanced custom solutions for security, 

battery and data usage testing of mobile 
apps, video/audio quality assessment 
for VoIP/communications apps and 
products for automated backend API as 
well as web load/performance testing.

We are a team of 500+ highly motivated 
and experienced professionals focusing on 
software testing and development. Most 
of our test engineers have International 
Software Testing Qualifications Board 
(ISTQB) certification. This guarantees a 
very high level of expertise in software 
testing according to the best industry 
standards and high service quality.

VIDEO

#TESTDEVLAB10 Summer Event

Official opening of our new 
Ventspils office (11.08.2021)

TestDevLab Company Culture

How We Test Video Call Quality

https://www.youtube.com/watch?v=8HGBvpzMT4U
https://www.youtube.com/watch?v=kSVpCKMzqSk
https://www.youtube.com/watch?v=kSVpCKMzqSk
https://www.youtube.com/watch?v=Y8I4buoYVKw
https://www.youtube.com/watch?v=EL6Y91BqFpE
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Tietoevry

ABOUT US

Developers of digital futures

We’re proud to be one of the leading 
Nordic IT companies with a bit more 
than 1000 colleagues here in Latvia. 
Want to see what we’re up to? Follow 
us on Instagram or Facebook.

Are you interested in software 
development, test automation, IT support 
or finance & accounting opportunities? 
Then this is the place for you! 

VIDEO

Purposeful technology – Tietoevry

https://www.youtube.com/watch?v=6k1MklWK4TA
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Transcom Worldwide Latvia SIA

PAR MUMS

Mēs esam mūsu klientu balss. Mēs esam 
globāls vietējo speciālistu tīkls, aprīkots 
ar inteliģentām tehnoloģijām, kura 
mērķis ir panākt, lai lietas darbotos. 
Mēs nepārtraukti attīstāmies, lai 
būtu soli priekšā, paredzot jaunākās 
tehnoloģijas un tendences, lai radītu 
jaunu veidu, kā sniegt klientu pieredzi. 
No efektīvas problēmu novēršanas 
līdz aktīvai risinājumu meklēšanai.

KĀDA IR DZĪVE UZŅĒMUMĀ 
TRANSCOM!

Mēs mācāmies jaunas lietas, mēs 
atklājam jaunus risinājumus! Mēs 
rūpējamies, lai ikviens šeit būtu 
laipni gaidīts. Un mums nav svarīgi, 
cik ilgi Tu esi kopā ar Transcom, jo 
mēs ļoti vēlamies palīdzēt saviem 
cilvēkiem augt uzņēmumā un vienmēr 
sasniegt labākos rezultātus!

Pievienojies mūsu komandai un 
veido gudrāku cilvēku pieredzi 
kopā ar Transcom!

ABOUT US

We are the voice of our clients. Equipped 
with intelligent technology, we are a 
global network of local specialists, 
ambitious about making things work. We 
continuously evolve to be one step ahead, 
anticipating the newest technology and 
trends to create a new way to customer 
experience. From reactive trouble-
shooting to active solution-finding.

WHAT LIFE AT TRANSCOM IS LIKE!

We learn new things, we discover new 
solutions! We make sure that anyone 
here is welcome. And it doesn’t matter 
for us for how long you are together 
with Transcom, we are eager to help 
our people to grow within the company 
and to always achieve the best results!

Join our team, and create smarter 
people experiences with Transcom!
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Vianova

PAR MUMS

SIA “Vianova” sniedz pilna cikla 
ceļu būvniecības pakalpojumus 
Latvijas teritorijā, nodrošinot augstu 
resursu izmantošanas efektivitāti 
un kvalitatīvu rezultātu.

MŪSU DARBĪBAS VIRZIENI

 � ceļu būvniecība un būvuzraudzība,

 � asfaltbetona ražošana 
(rūpnīca “Bicītēs”, Garkalnes 
pagastā, Ropažu novadā),

 � būvniecības un ražošanas izejmateriālu 
un asfaltbetona maisījumu 
kvalitātes kontrole (laboratorija),

 � jaunāko ceļu būves tehnoloģiju 
pētniecība un apguve.

VĒRTĪBAS

 � kvalitāte

 � efektivitāte

 � uzticamība

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS 
PROJEKTI, AR KO LEPOJAMIES

 � Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-
Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 
km 88.10-95.20 pārbūve (2018-2019) 

 � Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis 
- Vecpiebalga - Madona (posma 
Vecpiebalga - Inķēnkalns) no km 
49,06 līdz 61,13 pārbūve (2019-2020)

 � Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga 
– Sigulda – Igaunijas robeža 
(Veclaicene) posma km 182,000 
– 195,567 seguma atjaunošana un 
posma km 152,500 – 194,940 drošības 
barjeru uzstādīšana (2020-2021)

 � Valsts reģionālā autoceļa P46 
Dubļeva – Cērpene posma km 0,00 
- 15,22 seguma atjaunošana (2021)

ŠOBRĪD BŪVĒJAM

 � Valsts reģionālā autoceļa P61 
Krāslava - Dagda  posma km 
18,21 - 27,20 pārbūve

 � Valsts reģionālā autoceļa P16 Valmiera 
– Matīši – Mazsalaca posma km 
24,70-37,40 seguma atjaunošana

 � Valsts reģionālā autoceļa P3 
Garkalne-Alauksts posma km 28,100 
– 37,730  seguma atjaunošana

 � Ziedu ielas Ropažos, Ropažu 
novadā pārbūve

 � un citi projekti visā Latvijā.

KONTAKTI

 28209954

 info@vianova.lv

 www.vianova.lv

http://www.vianova.lv
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Vizulo

PAR MUMS

VIZULO ir Latvijas uzņēmums, 
kas nodarbojas ar LED gaismekļu 
izstrādi, ražošanu un tirdzniecību 
Latvijas un pasaules tirgos.

Uzņēmuma vērtības ir vides saglabāšana, 
augsta produkcijas kvalitāte, 
energoefektivitātes un ekonomisko 
ieguvumu veicināšana. Mūsu mērķis 
ir kļūt par līderi apgaismojuma 
ražošanā Ziemeļeiropas reģionā.

Dibināts 2012. gadā, VIZULO 
grupa nodarbina 120 darbiniekus 
un eksportē uz 38 valstīm

 � Ārtelpu apgaismojums - 
ielu, parku, stadionu

 � Iekštelpu - ofisa, industriālais 
arhiktektoniskais

 � 15.2 M EUR (2020)
 � 100% LV uzņēmums
 � Ražotne >4000m2, 146 716 

saražotas vienības (2020)

MŪSU VĒRTĪBAS

 � Kvalitāte
 � Elastība
 � Ātrums
 � Dizains
 � Gribasspēks

PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA

Cieša sadarbība ar universitātēm 
un pētniecības institūtiem - kopīgi 
pētniecības projekti, talantīgākajiem 
studentiem piedāvājam prakses vietas 
un pēc labiem rezultātiem arī pusslodzes 
vai pilnas slodzes darbu VIZULO.

Pētniecības un attīstības 
izmaksas 2020. gadā sastādīja 
8% no VIZULO apgrozījuma.

RAŽOŠANA

 � Elektronisko produktu līnija
VIZULO izmanto augstas tehnoloģijas 
automatizētās elektroniskās 
ražošanas līnijas - ātrgaitas 
virsmas montāžas tehnoloģiju līniju 
un selektīvo lodēšanas līniju.

 � Metālapstrāde
 � Krāsošana

Ātrgaitas 400m2 liela gaismekļu 
pulverkrāsošanas konveijers

 � Plastmasas liešanas cehs
 � Kvalitāte un testēšana

Fotometriskie testi - gaismas izkliede, 
kolorimetriskā testēšana un foto 
bioloģiskās drošības testēšana.

Dažādu veidu pārklājumu, tostarp 
pulverkrāsu, kvalitātes pārbaudes, 
neitrāla sāls izsmidzināšanas 
testēšana, Machu testi, pārklājuma 
slāņa biezuma mērījumi

APBALVOJUMI

 � The red jackets
 � Swedish Business Awards
 � Export and innovation 

award Latvia 2015
 � Export and innovation 

award Latvia 2016

SERTIFIKĀTI

 � ISO9001
 � ISO45001
 � ISO140001
 � ISO 50001
 � ENEC
 � ENEC+
 � RoHS
 � DEKRA LED performance
 � TUV Nord

STARPTAUTISKIE APSTIPRINĀJUMI

 � Auckland Transport
 � Finnish Transport agency
 � SundaHus
 � Au Dhabi QCC

PRODUKTI

 � Teritorijas un parku apgaismojums
 � Iekštelpu, sporta halles publisko 

iestāžu apgaismojums

EKSPORTS

Armēnija, Austrija, Horvātija, Čehija, 
Dānija, Ēģipte, Igaunija, Somija, 
Francija, Gruzija, Vācija, Lielbritānija, 
Grieķija, Ukraina, Ungārija, Īslande, 
Īrija, Izraēla, Lietuva, Moldova, 
Maroka, Jaunzēlande, Norvēģija, 
Peru, Polija , Saūda Arābija, Slovākija, 
Slovēnija, Dienvidāfrika, Spānija, 
Šrilanka, Zviedrija, Šveice, Taizeme, 
Nīderlande, Apvienotie Arābu Emirāti

VIDEO

VIZULO || Path Of Bright

Blackbird || Mushroom

Blackbird || Hanging Mount

Blackbird || Flood Mount

Stork Little Brother

Luscinia

Micro Martin

Vizulo || Production

Citintelly | Livani, Latvia

https://vimeo.com/488030994
https://vimeo.com/484048942
https://vimeo.com/490749428
https://vimeo.com/486453426
https://vimeo.com/377723062
https://vimeo.com/340188653
https://vimeo.com/327890611
https://vimeo.com/519063384
https://www.youtube.com/watch?v=IdwAk2vO6lo
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Zalaris

ABOUT US

Zalaris is an international and fast 
growing company with a flat hierarchy 
structure, open communication, and 
short decision-making paths which 
supports creative and innovative thinking.

At Zalaris, you can quickly showcase 
your talent and empower well-known 
organisations to achieve more. This 
is because we are small enough to 
interact with everyone, but big enough 
for you to grow in an international 
environment. #bestingmyself is our 
motto because we are passionate about 
being experts in everything we do.

We are looking for people with interest 
in IT field: Robotics automation, System 
integrations and Web development.

Simplify work life. Achieve more. Our 
mission is to simplify HR and payroll 
administration, and empower you with 
useful information so that you can 
invest more in people. Our values bind us 
together as one company as they shape 
the way we behave towards each other, 
our customers and our partners across 
the markets we serve. We believe that 
everyone matters in this company and 
that no one person is better than another. 

We dare to aim high! #bestingmyself is 
everyone’s motto because we give the 
best version of ourselves to the team. 
We believe that the best results are 
achieved, not by being the best in the 
team but by bringing the best out of 
your team, and supporting each other 
across the finish line. This is true team 
spirit. We are a leading service provider 
of Human Capital Management (HCM) 
solutions across Europe, serving more 
than 1.5 million employees monthly with 
an annual revenue of 77 million Euros 
(2019). We hold #1 or #2 positions in 
most of our markets. Our consultants 
have more than 20 years of experience 
in transforming HR with our clients.

VIDEO

Team Zalaris | Building the 
Workforce of Tomorrow

https://www.youtube.com/watch?v=hg4kKLA9mjM
https://www.youtube.com/watch?v=hg4kKLA9mjM
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ZZ Dats

PAR MUMS

Esam 100% Latvijas uzņēmums!  

ZZ Dats kopš darbības sākuma 
nodarbojas ar oriģinālprogrammatūras 
izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, 
sniedzot pakalpojumus visām 
Latvijas pašvaldībām, valsts 
pārvaldei un komercuzņēmumiem.

Uzņēmumā esam vairāk kā 160 
kvalificēti IT speciālisti. Novērtējam 
darbinieku iniciatīvu un jaunas 
idejas projektu attīstībā. 

Specializējamies atvērtā koda, Microsoft 
un Oracle tehnoloģiju apguvē un 
izmantošanā, esam šo organizāciju un 
ISTQB oficiālais GOLD partneris.

Piedāvājam apmaksātu praksi 
programmētājiem!

PRIEKŠROCĪBAS UN BONUSI, KO 
SNIEDZAM DARBINIEKAM

Atbalsts ģimenēm

 � Apmaksātas brīvdienas kāzu gadījumā
 � Piedzimstot bērniņam — 

vienreizējs finansiāls atbalsts
 � Zinību diena — visiem 

vecākiem brīvdiena
 � Ziemassvētku pasākums 

bērniem vai paciņas no ZZ 
Dats Ziemassvētku vecīša

 � Sporta spēles ar visu ģimeni
 � Papildus atvaļinājuma dienas par stāžu 

un naudas balva ceļojumam ar ģimeni

Veselības aprūpe

 � Veselības apdrošināšana. Arī 
homeopāts, osteopāts.

 � Atbalsts mentālai veselībai
 � Ambulatorā rehabilitācija
 � Apmaksāts sports
 � Brilles darbam

Izglītības veicināšana

 � Kursi, semināri, konferences
 � Apmaksāti sertifikāti 

kvalifikācijas celšanai
 � Kūka par sertifikātu, ko 

nosvinēt ar komandu
 � Pluralsight apmācības
 � Apmaksāts mācību atvaļinājums 

noslēguma gadā
 � Mērķa sarunas un attīstības sarunas
 � Kolēģa piesaistīšanas bonuss
 � Naudas bonuss par parakstu iepirkumā
 � Mentorēšanas bonuss

Iedvesmojoši pasākumi

 � Komandu saliedēšanās pasākumi
 � Latviešu gadskārtu svinības
 � Svinam Latvijas dzimšanas dienu
 � Projektu nodošanas mazās svinības
 � Dalība sporta pasākumos
 � Uzņēmuma kopsapulces
 � Komandu pasākumi
 � Digitālās atzinības rīks Peero

Laimīgai ikdienai

 � Apmaksāta automašīnas 
stāvvieta Rīgas centrā

 � Elastīgs darba laika sākums
 � Iespēja strādāt attālināti. Darbam 

no mājām darbinieku nodrošinām 
ar datoru/laptopu, ekrānu uz 
mājām, ergonomisko krēslu

 � Augļi birojā
 � Kafija, tēja dienas možumam
 � Draudzīgi kolēģi un 

atbalstoša attieksme

VIDEO

Student, nāc uz programmētāja 
praksi ZZ Dats!

ZZ Dats testētāja/dokumentētāja 
Juta par darbu ZZ Dats

Vecākā programmētāja 
Valda ikdiena ZZ Dats

Testētāja/ dokumentētāja 
Anastasija par darbu ZZ Dats

Par ZZ Dats

KONTAKTI
 _zzdats

https://www.zzdats.lv/vakances/programmetaja-apmaksata-prakse/
https://www.zzdats.lv/vakances/programmetaja-apmaksata-prakse/
https://www.youtube.com/watch?v=vKIqKz4t4sE
https://www.youtube.com/watch?v=vKIqKz4t4sE
https://youtu.be/EqtyxQ2N-lg
https://youtu.be/EqtyxQ2N-lg
https://youtu.be/9wWjVCaRi6E
https://youtu.be/9wWjVCaRi6E
https://youtu.be/lyDdgE9M9wc
https://youtu.be/lyDdgE9M9wc
https://www.youtube.com/watch?v=pAuZT8ecr9Y
https://www.instagram.com/_zzdats/


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinies ar mums:
+371 67089025    |    karjera@rtu.lv

RTU Karjeras centra izdevums

“Karjeras diena 2022”

Atbildīgā par izdevumu Linda Helēna Gremzde


