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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 110,000 talented 
employees in over 100 countries.

MISIJA

ABB ir līderis elektroenerģētikas un 
automātikas tehnoloģijās ar ievērojamu 
tirgus daļu šajos sektoros, kas Latvijas 
tirgū darbojas kopš 1992.gada.

ABB misija - kā viena no pasaulē 
vadošajām inženiertehnoloģiju 
kompānijām, mēs palīdzam saviem 
klientiem efektīvi lietot elektroenerģiju un 
ilgtspējīgi palielināt rūpniecisko ražīgumu.

ABB ir elektroenerģētikas un 
automātikas tehnoloģiju līderis, kas 

palīdz tās klientiem - enerģētikas un 
rūpniecības uzņēmumiem - uzlabot 
darbības rādītājus, vienlaicīgi 
samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

CONTACTS

RECRUITMENT CONSULTANT

 janika.roosimae@ee.abb.com

 www.abb.lv

VIDEOS

ABB Formula E: More Than a Race

ABB. Let’s write the future. Together.

Tangible Digitalization by ABB

ABB

https://www.youtube.com/watch?v=rLzGcrfimHk
https://www.youtube.com/watch?v=nGWsDG9dlUc
https://www.youtube.com/watch?v=he6XnEHfuHo


2

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.

STUDENTI

Aicinām mūsu komandai pievienoties 
RTU studentus un absolventus no 
sekojošām 1.līmeņa un bakalaura 
studiju programmām:
 � Transportbūves
 � Būvdarbu vadīšana
 � Vispārējā kvalitātes vadība

IESPĒJAS

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

A.C.B. Uzņēmumu grupa

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


Accenture Latvia

ABOUT US

Accenture is a leading global company 
in consulting, digital, technology and 
operations. At the heart of every 
great change is a great human. If 
you have a passion for making a 
difference, be a part of the most 
attractive employer in IT in Latvia!

Accenture has more than 1,500 
employees in its Riga office, working with 
cutting-edge technologies and helping 
to create a better future for the world.

By joining Accenture, you’ll team up 
with a global company operating 
in 120 countries and working with 
companies like BMW, the BBC, 
Discovery Networks and many others.

Creating your career at Accenture Latvia 
has never been easier. If you already have 
experience in any of the technologies 
that we work with, you are welcome to 
submit a CV anytime. If you want to start 
a career in IT, keep your eyes open for 
our bootcamp offers and apply early.

BOOTCAMPS

Bootcamp is the most extensive 
free IT training in Latvia organised 
by Accenture – one of the leading IT 
companies in Latvia and the world.

Doesn’t matter what education you 
have, or what work experience you 
have – we offer dozens of Bootcamp 
programmes every year, you just need 
to choose which one fits you the best!

Bootcamp usually takes 1-4 weeks 
followed by a 4-6 month fully 
paid internship at Accenture.

More information about Accenture 
Bootcamps: www.bootcamp.lv

VIDEOS

Accenture Bootcamp
Welcome to Accenture in Latvia
DevOps Bootcamp
Java Salesforce Bootcamp
Robotics and VA Bootcamp
Women in ICT
People. Insight. Anta.
People. Insight. Anna.
People. Insight. Diana.

33

https://www.youtube.com/watch?v=o77jZ8AWi2Y
https://www.youtube.com/watch?v=87WLWnSD_1U
https://www.youtube.com/watch?v=DvDLeHAMx2Y
https://www.youtube.com/watch?v=yVccfb-BUwE
https://www.youtube.com/watch?v=a5hxjKFx4KU
https://youtu.be/ZwkYG6mfx9I
https://www.youtube.com/watch?v=KVWDjCh8xuc
https://www.youtube.com/watch?v=MSq7rmW6pqo
https://www.youtube.com/watch?v=ASWxZfC9d40
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ABOUT US
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.

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.

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

Working at the allnex Global 
Business Services in Riga

korporatīvais pasākums 
“Winter wonderland”

allnex Latvia

https://www.youtube.com/watch?v=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=9oaMzraduM0
https://www.youtube.com/watch?v=9oaMzraduM0
https://www.youtube.com/watch?v=tC7IZx3R4kw
https://www.youtube.com/watch?v=tC7IZx3R4kw
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ABOUT US

Global IT specialist Arvato Systems 
supports major companies through 
digital transformation. More than 2700 
staff in over 25 locations epitomize 
in-depth technology expertise, industry 
knowledge and focus on customer 
requirements. Today Arvato Systems 
Latvia has more than 80 employees 
working in a multicultural environment 
and will constantly grow in upcoming 
years due to many interesting 
projects and development areas.

We develop innovative IT solutions, 
transition our clients into the Cloud, 
integrate digital processes and take on 
IT systems operation and support.

As a part of the Bertelsmann-
owned Arvato network, we have 
the unique capability to work 
across the entire value chain.

BELIEFS

At Arvato Systems Latvia, we believe 
and value the authenticity and diversity 
that every employee brings to the 
business. We seek to provide a supportive 

and empowering workplace - working 
conditions that are open and flexible, thus 
creating a trust-based work environment 
through flexible work schedule, additional 
vacation days and remote work options. 
Our internal language is English and 
we have colleagues from 14 different 
nations, providing high quality IT services 
and sharing the best practices.

WORK-LIFE BALANCE

 � 4 additional vacation days + a 
day off on your birthday

 � Annual training plan and 
training platforms

 � International environment
 � Home office possibilities
 � Flexible working hours
 � Health insurance with dental 

and sports coverage
 � Friendly, multicultural and 

cooperation orientated colleagues
 � Brand new office premises and 

excellent central location
 � Exchange initiative - possibility to 

be a part of exchange experience 
with offices in other countries

 � Free German classes 

 � Family friendly approach - 
kid’s playroom at the office 
premises, events for families

 � Regular team building events, 
activities and internal contests

 � Office extras - meditation room, 
piano, board games, playstation, 
table tennis and a lot more. 

VIDEOS

Arvato Systems Latvia 
Office Walkthrough

Bertelsmann Essentials Creativity 
& Entrepreneurship – the Movie

SIA Arvato Systems Latvia

https://www.youtube.com/watch?v=T-fE5bwJFKU
https://www.youtube.com/watch?v=T-fE5bwJFKU
https://www.youtube.com/watch?v=1PEHZZU4hTU
https://www.youtube.com/watch?v=1PEHZZU4hTU
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ABOUT US
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 7500 employees, 
is the market leader in the Nordics, 
and the 3rd 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 NOW

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.

CONTACTS

 recruiting_it@atea.com

VIDEOS

Vision 2030 - 1:1

Broadcast “A successful 
business in Latvia”

Vision 2030 - 50%

Atea Global Services

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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RTU ATTĪSTĪBAS FONDS
Organizācija, kas “saved kopā” 
uzņēmumus ar studentiem - topošajiem 
speciālistiem, sadarbojoties ar vairāk kā 
120 dažādiem uzņēmumiem. Visa gada 
garumā tiek rīkoti prakses stipendiju 
konkursi praktisko iemaņu iegūšanai, 
kā arī tiek izsludinātas dažādas studiju/
atbalsta stipendijas, kas studentiem 
ļauj saņemt finansiālo atbalstu un 
vairāk laika pievērst mācībām.

Attīstības fonds piedāvā studentiem 
pieteikties dažādām prakses un studiju 
stipendijām. Prakses stipendijas dod 
studentiem iespēju pielietot uzkrātās 
zināšanas. Šie prakšu konkursi 
paredz apmaksātu prakses vietu 
noteiktā laika periodā stipendijas 
finansētāja vai sadarbības partnera 
organizācijā, un praksē pavadītais 
laiks var tikt pielīdzināts obligātajam 
prakses periodam. Prakses aktivitātēs 
iespējams iesaistīt jebkura līmeņa 
pilna laika, nepilna laika vai neklātienes 
studentus, kas studē Latvijas Republikā 
licencētā studiju programmā.

Ikviens var apmeklēt mājaslapu fonds.
rtu.lv un iepazīties ar fonda darbības 
principiem un piedāvātajām iespējām.

RTU ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

Absolventu asociācija vieno dažādu 
paaudžu univeristātes absolventus, 
veidojot izglītojošus, sportiskus 
un iedvesmojošus pasākumus, 
viens no lielākajiem īstenotajiem 
pasākumiem - RTU Lielais izlaidums.

Drīz apritēs jau trīs gadi kopš ir pieejama 
digitālā platforma RTUconnect.
net. Primāri šī ir vietne, kurā RTU 
absolventi ērti un mūsdienīgi uztur 
saikni ar universitāti un cits ar citu pēc 
studijām. Tostarp šis ir noderīgs rīks 
arī studentiem un uzņēmumiem, ļaujot 
sekmīgi realizēt savas intereses.

RTUconnect.net iespējas studentiem:
 � iesaistīties RTU dzīvē un dažādās 

aktivitātēs, un pasākumos;
 � uzzināt jaunumus un dalīties 

ar sev būtisko informāciju;
 � sazināties ar saviem kursabiedriem;
 � atrast darbu vai prakses vietu;
 � atrast mentoru.

RTUconnect.net iespējas uzņēmumiem:
 � pieeja aktuālai RTU absolventu 

un studentu datu bāzei (vairāk 
nekā 4300 lietotāju);

 � izveidot uzņēmuma profilu, 
norādot sadarbības intereses;

 � darba iespēju publicēšana 
vakanču sadaļā;

 � kļūt par mentoru.

KONTAKTI

ATTĪSTĪBAS FONDS

 aivita.tanasa@rtu.lv

VIDEO

ZIBIT 2020 atskata video

RTU Lielais auto izlaidums 2020

Attīstības fonds, Absolventu asociācija

https://www.youtube.com/watch?v=KpDfGOQ2158
https://www.youtube.com/watch?v=X1h7IaeCMYU
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VĒRTĪBAS

 � Godīgi
 � Gudri
 � Atbildīgi
 � Kopīgi

PRAKSE

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

Pamatdarbības profesijas:
 � elektromontieris;
 � elektroinženieris;
 � elektrotehniķis;
 � telesakaru inženieris;
 � elektrisko sistēmu inženieris;
 � elektrotīklu dispečers;
 � sistēmas dispečers.

Prakses laikā Tev maksāsim stipendiju 
valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

PAR MUMS

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

 � 5613 km elektropārvades 
līniju kopgarums

 � 140 apakšstacijas
 � 552 darbinieki - ģimenei 

draudzīgs uzņēmums

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

MŪSU VĪZIJA

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

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

STIPENDIJAS

AST katru gadu izsludina stipendiju 
konkursu augstākās izglītības 
iestāžu studiju beidzējiem uz studiju 
noslēguma darba izstrādes laiku.

Plašāku informāciju par stipendiju 
konkursa norisi vari iegūt AST mājaslapā: 
ast.lv/stipendijas

VIDEO

Elektropārvades līnija Rīgas 
TEC-2 - Rīgas HES

Projekta “Kurzemes loks” atklāšana

Ar jaudu par Latviju

AS “Augstsprieguma tīkls” 
vēsture: 1939. Pirmsākums

Prakses iespējas AST

Augstsprieguma tīkls

https://www.youtube.com/watch?v=9t-vYQer_i8
https://www.youtube.com/watch?v=9t-vYQer_i8
https://youtu.be/mXce46sY9pM
https://www.youtube.com/watch?v=r1eDLT1DIhs
https://www.youtube.com/watch?v=e2LHlqZNRYE
https://www.youtube.com/watch?v=e2LHlqZNRYE
https://www.youtube.com/watch?v=U_zEzf4zOL8
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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.

Mūsu klienti ir vidēji un lieli uzņēmumi 
Latvijā, Baltijā un Šveicē.

Nozares, kurās strādājam: valsts 
pārvalde un aizsardzība; enerģētika 
un komunālie pakalpojumi; finanšu 
pakalpojumi; lauksaimniecība; 

mežsaimniecība; transports un 
loģistika; informācijas un komunikācijas 
pakalpojumi; telekomunikācija.

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 
apdrošināšanu (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, 
avīzes, šautriņas, tenisa galds, 
novuss u.c. galda spēles.

 � Kopīgi pasākumi: uzņēmuma 
dzimšanas dienas svinības, Ielīgošana, 
Sporta spēles kopā ar ģimenēm, Bērnu 
Ziemassvētku pasākums, Ziemassvētku 
balle kopā ar otrajām pusītēm, 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.

Autentica
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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 500 cilvēku, un dažādu 
jomu speciālisti, atrodoties Lizumā, 
ikdienā strādā starptautiskā vidē.

MĒRĶIS

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.

ATBILDĪGI

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

Piedāvājam 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.

VIDEO

Avoti SWF ražošanas process

Avoti SWF

https://www.youtube.com/watch?v=wvfrpGirL64
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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.

Profesionālās prakses programma 
sniedz iespēju mērķtiecīgiem augstskolu 
studentiem un absolventiem doties uz 
ASV, lai strādātu kādā no Amerikas 
uzņēmumiem. Fonds studentiem 
piešķir pilna apmēra stipendiju.

Pētniecības programma sniedz 
finansējumu pētniekiem un 
zinātniekiem, kas vēlas veikt pētījumus 
ASV universitātēs, institūtos vai 
pētniecības centros. Fonds pētniekiem 
piešķir pilna apmēra stipendiju.

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

Baltic-American Freedom Foundation

https://www.youtube.com/watch?v=dVxiMou3jmU
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ABOUT US

“Balticovo” has been operating since 
1972 and is currently the largest 
producer of eggs and egg products in 
Northern Europe – our hens lay more 
than 700 million eggs per year.

The company products are available 
in the shops, and used in the hotels, 
restaurants and households of 
Latvia, but the majority – about 
70% – of the products, are exported 
to several European Union countries 
and other countries in the world, 
in total – to 20 countries.

MISSION

Our mission is to think in the long 
run, not only about the company, but 
also about the people, who work and 
will work here, about the chickens, 
who are our main producers, about 
the environment and nature, whose 
resources we use, as well as about the 
society, which is ultimately not only 
our support, but also our customer.

Neither “Balticovo”, nor Latvia is isolated 
from the rest of the world; therefore, by 

taking our priorities that are provided 
below into account, we are also striving 
towards the Sustainable Development 
Goals of the UN – each of our initiatives 
helps to solve global problems.

VIDEOS

Balticovo video presentation

Opening of barn laying hen 
holding complex

Balticovo

https://www.youtube.com/watch?v=UC8nur-JbHE
https://www.youtube.com/watch?v=ulYpQCC5d38
https://www.youtube.com/watch?v=ulYpQCC5d38
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Ceļu būves firma SIA “Binders” 
īsteno dažādus infrastruktūras 
būvniecības projektus. Šobrīd - viena no 
apjomīgākajām nozares kompānijām 
Latvijā ar 27 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.

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.

PRAKSE
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. Meklējam katram 
izdevīgākos darba nosacījumus, 
ņemot vērā jaunieša intereses, 
atrašanās vietu un citus apstākļus.

INTERESANTI DATI PAR 2020. GADU
 � Kopējais ceļu posmu garums, kādā 

veikti būvdarbi - 465,8 km. Tas ir tikpat, 
cik attālums Rīga-Rēzekne-Rīga.

 � Būvdarbi veikti arī vairākos laukumos 
un teritorijās, kopumā - 355 411 
m2.  Tas ir tikpat, cik 194 hokeja 
laukumi vai 50 futbola laukumi.

 � Ieklātā asfalta apjoms - 232 
4040 t. Tas ir apjoms, kas ietilpst 
3 468 dzelzceļa cisternās.

 � Noasfaltēti apmēram1 185 733 
m2. Tas ir apmēram 118 ha jeb 24 
Vērmanes dārzi visā platībā.

 � Vangažu asfaltbetona rūpnīcā 
pagājušajā gadā saražots 
rekordapjoms - 153 000 ASF/t. Tas 
ir tikpat, cik sver pasaulē lielākais 
pasažieru kuģis “Queen Mary 2”.

 � Daugavpils asfaltbetona rūpnīcā 
saražotas 76 216 ASF/t, kas ir 
tikpat, cik sver septiņi Eifeļa torņi.

 � “Binders” autotransports, busi un 
vieglās automašīnas, kopumā pērn 
nobraukušas 5,9 milj. km jeb 147 reizes 
apkārt zemeslodei pa Ekvatora līniju.

VIDEO

BINDERS Kravas lidmašīnu perona 
būvniecība RIX 2019 2020

BINDERS Ceļu būvmateriālu 
testēšanas laboratorija 11 2017

Binders miljonā tonna jeb Kā 
top asfalts 08 2018

BINDERS RIX 04 11 2020

Binders

https://www.youtube.com/watch?v=P2fpYcOaE5Q
https://www.youtube.com/watch?v=P2fpYcOaE5Q
https://www.youtube.com/watch?v=7UYKNX6fr3I
https://www.youtube.com/watch?v=7UYKNX6fr3I
https://www.youtube.com/watch?v=iVrjIhaBHVE
https://www.youtube.com/watch?v=iVrjIhaBHVE
https://www.youtube.com/watch?v=Zez-ub1rJxw
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 � Lielākais nekustamo īpašumu 
attīstītājs Latvijā kopš 2017. gada 
pēc pārdoto dzīvokļu skaita.

 � 2021. gada februārī būvniecības 
stadijā ir 467 dzīvokļi 4 projektos, 
vēl daudzi – attīstības posmā.

 � Bonava Latvija strādā 133 darbinieki.
 � Esam radījuši laimīgus mājokļus 

jau vairāk nekā 3000 cilvēkiem.

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, Dānijā, 
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.

VIDEO

Bonava Latvija darbinieku māju sajūta

BIM tehnoloģijas projektēšanā 
un dabā | Bonava Latvija

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

Cik lielas ir mājas?

Bonava Latvija

https://www.youtube.com/watch?v=GDj6t7Oq_XA
https://www.youtube.com/watch?v=2FPksWkphHQ
https://www.youtube.com/watch?v=2FPksWkphHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hsi8g-GQOc4
https://www.youtube.com/watch?v=Hsi8g-GQOc4
https://www.youtube.com/watch?v=7OyNBPmIvhs


15

BTA Baltic Insurance Company

PAR MUMS

BTA Baltic Insurance Company, AAS 
ir apdrošināšanas uzņēmums ar 
ilggadīgu pieredzi risku apdrošināšanā 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Uzņēmuma ambiciozo biznesa 
mērķu sasniegšanā liela nozīme ir 
profesionālai komandai - kompetentiem, 
mērķtiecīgiem un uz sasniegumiem 
orientētiem speciālistiem. Ja tev 
piemīt šīs īpašības, vēlies realizēt 
savas idejas dinamiskā vidē un gūt 
profesionālu un materiālu gandarījumu 
no padarītā darba, mēs sapratīsimies!

Savukārt, ja esi students, tad, 
iespējams, tieši BTA, kurā vairāk 
nekā 20 dažādos departamentos 
strādā gandrīz 500 darbinieku, ir īstā 
vieta, kur pārbaudīt studijās iegūtās 
zināšanas praksē un attīstīt savas 
prasmes kārotās karjeras virzienā!

VIDEO

Nāc strādāt BTA

https://www.youtube.com/watch?v=9Tifujd7dPI
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SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate” 
ir kompānija ar Latvijas uzņēmēju 
kapitālu, kas dibināta 1991.gadā un 
atrodas Jelgavā. Esam jau 30 gadus 
Latvijā, bet pēdējo gadu sasniegumi 
un paveiktais ļāvis  “Igatei” ieņemt 
stabilu vietu starp lielākajiem ceļu un 
tiltu būves uzņēmumiem, ieņemot 
ceturto vietu Latvijā un trešo vietu starp 
privātajiem uzņēmumiem, ar kopējo 
apgrozījumu 2020.gadā EUR 28 milj.

Savā pastāvēšanas laikā esam izdzīvojuši 
plašu, sarežģītu un dinamisku attīstības 
ceļu un ar lepnumu varam teikt, ka 
mūsu panākumu atslēga ir kvalificēts 
darba spēks, sertificēti un zinoši 
būvdarbu vadītāji un viņu palīgi ceļu, ēku, 
ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecībā 
un precīzi darba izpildes termiņi.

Uzņēmuma vērtība – katrs darbinieks!

MŪSU SASNIEGUMI

1. Stabili noturot iepriekšējā gada 
pozīcijas, 2019. gadā „Ceļu būvniecības 
sabiedrība „Igate”” ierindojusies 
starp lielākajiem ceļu un tiltu būves 
uzņēmumiem, ieņemot ceturto 
vietu Latvijā un trešo vietu starp 
privātajiem uzņēmumiem. Igates 
komanda – lepna par paveikto!

2. Pateicamies apdrošināšanas 
sabiedrībai BALTA un Satiksmes 
Ministrijai par augsto novērtējumu 
konkursā “Drošākais uzņēmuma 
autoparks 2020” – šogad ieguvām 
apbalvojumu Sudraba kategorijā 
Lepojamies ar šo panākumu! Balva 
apliecina, ka mūsu autoparks ir 
starp labākajiem un visatbildīgāk 
pārvaldītajiem visā valstī un 
uzņēmuma investīcijas transporta 
modernizēšanā un drošības 
paaugstināšanā tiek novērtētas.

3. Forumā-konkursā “Sieviete arhitektūrā, 
būvniecībā, dizainā 2019” nominācijā 
“Sieviete – būvniece” atzinību par 
ieguldījumu Latvijas būvniecībā 
izpelnījusies „Ceļu būvniecības 

sabiedrība „Igate”” projektu un 
būvdarbu vadītāja Asja Doļegnovska 
Apvienojot būvuzrauga, projektētājas 
un būvdarbu vadītājas pieredzi 
un zināšanas (visās trīs jomās arī 
sertificēta), Asja ir savā ziņā neparasta 
būvniecības procesu vadītāja, kura 
redz tālāk un plašāk par būvnieka 
pienākumiem, kura tādējādi sekmējusi 
būvdarbu kvalitāti, arī izglītojusi 
pasūtītājus, veicinot un attīstot 
kopējo inženierbūvju kompetenci, 
kvalitāti un kultūru. Mijiedarbībās 
tas sekmējis augstāku būvdarbu 
kvalitāti vairākos Latvijas novados.

VIDEO

Igate - Ēnu diena

SIA Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”

https://www.youtube.com/watch?v=wUo0ZsY9_3A
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Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
(CFLA) ir Finanšu ministrijas padotībā 
esoša valsts pārvaldes iestāde, 
kas 2014. – 2020. gada ES fondu 
plānošanas periodā nodrošina visu 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 
fonda finansējuma – kopumā vairāk 
nekā 4,4 miljardi eiro - ieguldījumu 
uzraudzību. Aģentūra organizē projektu 
atlases, uzrauga projektu ieviešanu 
un nodrošina ES fondu finansējuma 
izmaksu projektu īstenotājiem.

DAŽĀDĪBAS HARTA

2019.gada 24. aprīlī CFLA direktora 
vietniece G.Šulca parakstīja 
pievienošanos Latvijas Dažādības 
hartai. Aģentūra, parakstot Dažādības 
hartu, apņemas veicināt dažādību 
un vienlīdzīgas iespējas darba vidē. 
Dažādības harta iekļauj 15 apņemšanās, 
lai tiektos pēc cieņas pret dažādību 
kā darba vietā, tā Latvijas sabiedrībā 
kopumā. Latvijas Dažādības hartas 
parakstīšanas ceremonija bija īpaša ar 
to, ka aģentūra ir pirmā valsts pārvaldes 
iestāde Latvijā, kura pievienojusies hartai.

KONTAKTI

 personals@cfla.gov.lv

VIDEO

ES fondu investīcijas autoceļa P87 
Bauska–Aizkraukle posmu pārbūvē

KARJERAS DIENA 2021

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

https://www.youtube.com/watch?v=ZXjh-QCUulU
https://www.youtube.com/watch?v=ZXjh-QCUulU
https://vimeo.com/516569892
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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 650 
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 650 
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.

VIDEO

People@Circle K

Circle K Business Centre

https://www.youtube.com/watch?v=oXJyW_J011Q
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ABOUT US

At CLARITY we truly believe that 
businesses around the globe should 
provide exceptional buying experience 
to customers no matter if they are 
in B2B or B2C, what is the company 
size or industry and what is the 
degree of business complexity. 

We all are people. We buy from people. 
We sell to people. We all expect the same 
level of attitude, reliability and trust. 

Being a market-leading consulting 
company in Lead-to-Cash space we help 
companies around the globe to create 
and adopt business models allowing them 
to understand customer needs better 
and giving them the ability to create 
product offerings and market them 
according to customer expectations.

OUR VALUES

We should always remember who we are 
and where we come from.  Our Values 
reflect major principles that CLARITY 
founders shared back in 2012 and 
expressed now on a daily basis and are 
the foundation for everything we do.

Go the extra mile 
Consistently going above and beyond 
is the difference between being 
average and being one of the tops. 

Be transparent 
Transparency leads to trust. 
Consumers support the companies 
they trust. Employees choose 
the companies they trust. 

Take ownership 
Real owners take care of results 
and show commitment. Owners are 
accountable for their decisions and 
generate a high level of trust.

Think big 
The sky is not the limit, and 
nothing is impossible. There is 
no disruption in comfort. 

Move fast 
While someone is saying that it could 
be done, others are already doing it. 

Get it done 
Doing your best is not good enough. If 
we don’t get it done, someone else will. 

Join forces 
Working together will make 
everyone’s job easier and achievable. 
We can succeed best and quickest 
by helping others to succeed.

Have fun 
Enjoying every day. Making a 
Difference. Having fun!

VIDEOS

About CLARITY

Alex

Anastasia

Alexey

SIA Clarity Labs

https://www.youtube.com/watch?v=XNmUxCXptro
https://www.youtube.com/watch?v=sD7bH0dyFwo
https://www.youtube.com/watch?v=x6ZudWMsrc4
https://www.youtube.com/watch?v=hoNxd33Tg-U
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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 Digital 
Services firm of the year 2019, and 
the winner of the Bronze category for 
Sustainability Index in Latvia, 2020.

SUMMER INTERNSHIP 2021

We are glad to announce that this 
year we are continuing with our 
annual Summer Internship!

Cognizant Latvia Summer internship 
has been successful for 3 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 proffesisonal who 
is considering a career change, this 
could be a perfect place for you.

The internship is paid and after it 
ends you will have the opportunity to 
continue working in the company.

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

Apply for the Summer Internship 
and we will reach back to you when 
the job positions for the internship 
will be open in the summer.

To receive updates regarding upcoming 
Summer Internship Program and Future 
of Work reports submit THIS form.

CONTACTS

 CognizantLatvia@cognizant.com

VIDEOS

Cognizant X Riga Coding School

RTU career days 2019

Cognizant Technology Solutions

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVn5WuMlXjGVYJa8yw2CLs8n5IIqe-dBMebBAwJbKDmbD9ww/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=QQMrqD80Xro
https://www.youtube.com/watch?v=bvhScOZ8l0I
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CV-Online Latvia ir vadošais interneta 
personāla atlases pakalpojumu sniedzējs 
Latvijā. Mūsu darbības virzieni:

CV.lv - Valdošais darba portāls 
Latvijā, kas ir primārais resurss 
speciālistiem un vadītājiem.

Visidarbi.lv - Vadošais darba sludinājumu 
agregātors Latvijā, piedāvājot visus 
pieejamos darba sludinājumus vienuviet.

TopDarbaDevejs.lv - Populārākais un 
plašākais Latvijas iekārojamāko un 
labāko darba devēju apkopojums.

ParDarbu.lv - Viens no populārākajiem 
darba un karjeras blogiem Latvijā 
darba ņēmējiem un darba devējiem. 

Algas.lv - Lielākā algu datubāze 
Latvijā, kas sniedz datus par 
simtiem amatu pozīciju.

VIDEO

CV-Online Latvia

CV-Online Latvia

http://CV.lv
http://Visidarbi.lv
http://TopDarbaDevejs.lv
http://ParDarbu.lv
http://Algas.lv
https://www.youtube.com/watch?v=gulFGW7B1PU
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DECTA is a global processing company, 
a provider of integrated services for 
payment processing, online acquiring, 
and payment card issuing. Being the 
principal member of Visa and Mastercard 
networks, DECTA offers services to 
banks, payment service providers, 
and corporate clients with more than 
2000 customers across 27 countries.

DECTA is a group of companies offering 
a complete line of payment card 
issuing and acquiring services. DECTA 
provides the technological infrastructure 
for Visa/Mastercard members as a 
certified 3rd party processor offering 
the latest payment processing 
technology to Banks and Fintechs in 
Europe. As a direct Visa/Mastercard 
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 Visa/
Mastercard networks, payment technical 
processing, payment gateway and 
ending with funds settlement between 
Visa/Mastercard and the Merchant.

BENEFITS
 � Dynamic work in a rapidly 

growing FinTech company
 � Great colleagues, fun and 

collaborative working atmosphere
 � Professional and personal 

development opportunities
 � Competitive remuneration and 

social benefits package
 � Fully-paid study leave
 � Vision care benefits
 � Recognition for celebrations of 

different stages of life (marriage, 
childbirth, and others)

 � Different sports activities 
with DECTA team

 � Comfortable office in Riga center

DECTA
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SIA „DEREX” ir dibināta 2010.gadā. Kopš 
2013.gada maija mēneša uzņēmums 
klientiem piedāva enerģētikas un 
sakaru pakalpojumus. Galvenais 
uzņēmuma mērķis - veikt visus 
darbus kvalitatīvi un profesionāli, lai 
izveidotu ilgstošas partnerattiecības 
ar klientiem un partneriem. Uzņēmuma 
komanda ir gatava apzinīgi sniegt 
pakalpojumus gan privātpersonām, gan 
uzņēmumiem, gan valsts iestādēm.

PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

 � Ārējie elektro tīkli: Elektromontāžas 
darbi līdz 20kV.

 � Ielu apgaismojums: ielu, magistrāļu, 
parku aleju apgaismošanas 
sistēmu uzstādīšana ar LED 
tehnoloģiju izmantošanu.

 � Iekšējie vājstrāvas tīkli: datoru 
un telefonu tīklu montāža.

 � Apakšstācijas: transformatora 
apakšstacijas uzstādīšana un montāža.

 � Video novērošana: apsardzes, 
videonovērošanas, piekļuves 
kontroles sistēmu montāža.

 � Telekomunikācijas tīkli: ārējas 
telekomunikācijas kanalizācijas izbūve.

 � Ugunsdrošība: ugunsdrošības 
sistēmas montāža un apkalpošana. 

 � Iekšējie elektro tīkli: iekšējo 
tīklu montāža ar jaunāko 
tehnoloģiju izmantošanu. 
Sadales skapju uzstādīšana.

Derex
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DYNATECH is the hub of competencies 
and operations for America based 
international Company DYNINNO Group. 
DYNATECH provides IT, marketing, 
operations, and administrative 
products and services for three 
main areas inside DYNINNO Group: 
travel, finance, and entertainment. 

DYNINNO Group has offices in 13 
locations, and we are expanding fast 
opening at least one new market 
every year. Our people are our core 
strength, and their talent and dedication 
allow us to be one step ahead of the 
competition. Our mission is to boost 
the synergy between our proprietary 
technologies and foster know-how in the 
commercial product lines of our clients.

OUR COMPANY

We are a people-powered tech company. 
We look after talent and hard work. 
We’re proud of the team we’re building 
and the work that each individual 

does. Our goal is to give you space to 
grow and realize your full potential.

OUT OFFICE

Based in the center of Riga, our office 
is an open space. Here the ideas and 
communication flow freely, and you 
have everything you need to fulfill 
your potential, that includes an 
international environment, different 
office events and activities.

OUR COLLEAGUES

Around 300 people are currently working 
at DYNATECH. We are a team of young 
and ambitious professionals, who are 
able to provide full scope of services 
for our companies (IT, marketing, sales 
support, design, business support etc) 
and are passionate about what they 
do and are willing to create an inspiring 
work environment together. We share 
what we know and make sure that our 
people are happy at work. We do this 
through excellent communication, regular 
individual reviews, and group events.

VIDEOS

The global expansion of DYNINNO Group

Elastic Meet & Greet x DYNINNO

Join DYNATECH

DYNATECH Virtual Space 
Garden Party 2020

Dynatech

https://www.youtube.com/watch?v=LDAtLrtFpEY
https://www.youtube.com/watch?v=4mZC_IAUGBI
https://www.youtube.com/watch?v=78-LwAvO97w
https://www.youtube.com/watch?v=2-DlrSr9FhU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=2-DlrSr9FhU&t=3s
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We are Java Developers and 
Software implemention team!

Our main directions of activity are in
 � IFS Applications - complete 

ERP solution with very strong 
expertise int the Enterprise 
Asset Management solution

 � Internet Banking and Mobile Banking 
 � Open Banking and PSD2

We are looking for DevOps, Java 
Developers, Systems Analysts, 
Test Developers and ERP 
Consultans for IFS Application.

Techoligies we are using on daily 
bases are Java, Spring, Hibernate, 
Dockers and Kubernates, Angular, 
Bootstrap and React.

Company E-PASAULE founded in 
1999 in Latvia and since then we are 
known as a company specializing 
in application solution design, 
development, maintenance, sales and 
consulting with a strong experience in 
providing technical solutions that meet 
customer requirements and needs. Our 

customers are middle-sized and large 
companies, banks, as well as state 
and local government institutions, 
such as Rietumu Bank, Conexus, 
Latvenergo, Henkel, Ministry of the 
Interior. Our company has more than 
150 customers in different countries.

E-pasaule Ltd.
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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.

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 520-820 eiro mēnesī.

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.

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

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.

VIDEO

Erasmus +

RTU studentes Erasmus+ 
prakses pieredze

KONTAKTI

VIETĒJIE STUDENTI

 evita.miscuka@rtu.lv

ĀRZEMJU PILNA LAIKA STUDENTI

 inga.riharda@rtu.lv

Erasmus +

http://www.rtu.lv/erasmusprakse
http://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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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 Baltics

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

 � ūdensapgāde;
 � metālapstrādes uzņēmumi;
 � kokapstrādes uzņēmumi;
 � papīra un iepakojuma 

ražošanas uzņēmumi;
 � siltumelektrostacijas, 

hidroelektrostacijas, siltumcentrāles;
 � lielas sabiedriskas ēkas;
 � lidostas.

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.

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

OLGA ORMANE

 +371 28899454

 olga.ormane@ispartner.lv
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Mēs palīdzam klientiem izmantot datus, 
tos pārveidojot uzticamā informācijā, kas 
nodrošina biznesa vērtības pieaugumu.  
Tādēļ mūsu nosaukums ir “Infotrust”.

„Infotrust” ir piemērota vieta praksei, 
ja Tevi interesē datu analītika, 
biznesa analīze, sistēmanalīze 
vai datu noliktavu izstrāde.

Pie mums ir draudzīga un neformāla 
atmosfēra, un uzņēmums ir pietiekami 
mazs, lai zinātu, kā izskatās katrs 
kolēģis. Mūsu darbinieki labprāt palīdzēs 
un sniegs padomu, ļaujot ātri attīstīt 
prasmes un uzlabot zināšanas.

Uzņēmums strauji attīstās, tāpēc 
laiku pa laikam meklējam jaunus 
kolēģus. Šī ir iespēja strādāt kopā ar 
saviem draugiem, jo darbinieki var 
ieteikt draugus un paziņas, kam ir 
nepieciešamās prasmes.darbinieki
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VIDEO

Qlik Sense – Product Tour

Qlik Academic Program

SAP Analytics Cloud Product Overview

Welcome to SAP Learning Hub!

https://www.youtube.com/watch?v=RB-O4nAMTAI
https://www.youtube.com/watch?v=7a9KG9euR-k
https://www.youtube.com/watch?v=7bYo_EZlO4w
https://www.youtube.com/watch?v=p5jytbDiOQY
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Mēs Tev palīdzēsim veidot karjeru, 
bet Tu mums – uzturēt kārtībā 
Latvijas valsts autoceļus!

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
ir valsts autoceļu infrastruktūras 
uzturēšanas uzņēmums, kas veic ap 
200 dažādus ikdienas uzturēšanas 
darbus uz autoceļiem un tiltiem: 
asfalta autoceļu bedru remontus 
un virsmu apstrādi, grants autoceļu 
uzturēšanu,sniega tīrīšanu un slīdamības 
samazināšanu, nomaļu uzkopšanu, 
reaģēšanu uz ziņojumiem par šķēršļiem 
uz ceļa, materiālu ražošanu u.c.
 � Struktūrvienības atrodas 

visā Latvijas teritorijā
 � 1300 darbinieki 107 dažādos amatos
 � Pēc darbinieku skaita lielākais 

būvniecības uzņēmums valstī
 � Ilgtspējas indeksā Platīna kategorija 
 � Ģimenei draudzīga darbavieta
 � Drošākais uzņēmuma 

autoparks Zelta kategorija

STUDIJU PROGRAMMAS

 � Transportbūve
 � Būvdarbu vadīšana
 � Mašīnbūve

VIDEO

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

https://www.youtube.com/watch?v=uHF3xfPiIu8
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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.

KONTAKTI

 26111420

 karjera@finieris.lv

 www.finieris.lv

VIDEO

RIGA WOOD / LATVIJAS 
FINIERIS worldwide

Latvijas Finieris

https://www.youtube.com/watch?v=dxkb1ocwbM0
https://www.youtube.com/watch?v=dxkb1ocwbM0
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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

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.

THE 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.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

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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Mēs esam Valsts akciju sabiedrība 
“Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs” (LVRTC).

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 vienīgais uzticamais 
sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs 
valstī un nodrošina droša elektroniskā 
paraksta pakalpojumu fiziskām 
un juridiskām personām.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” 
(LVRTC) ir 100% Latvijas valstij 
piederoša kapitālsabiedrība, kuras 
misija ir gādāt, lai ikvienam valsts 
iedzīvotājam būtu iespēja droši un ātri 
saņemt un pārraidīt informāciju.

LVRTC ir viens no vadošajiem 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem Latvijā, nodrošinot 
kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju 
risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā 
pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta 

un telekomunikāciju operatoriem, 
kā arī valsts institūcijām.

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.

LVRTC ir vienīgais uzticamais 
sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs 
valstī un nodrošina droša elektroniskā 
paraksta pakalpojumu.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES MŪS?
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.

KONTAKTI

 +371 67108736

 personals@lvrtc.lv

VIDEO

Datu centrs     |     Zaķusalas TV tornis

Apraides masta būvniecība 
Viļakas novadā

5G MŪSU SMADZENES NEUZCEPS. 
Saruna ar LVRTC Datu pārraides 
tīkla nodaļas vadītāju Mārci Kroju.

Tabakas izsekojamības sistēma

Zaķusalas TV torņa pārbūves projekts

Kas ir eParaksts un kā to lietot?

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

https://vimeo.com/507953025
https://vimeo.com/359461385
https://vimeo.com/355073666
https://vimeo.com/355073666
https://www.youtube.com/watch?v=Yr90nJWChz0
https://www.youtube.com/watch?v=Yr90nJWChz0
https://www.youtube.com/watch?v=Yr90nJWChz0
https://vimeo.com/336281353
https://vimeo.com/440246241
https://vimeo.com/366191417
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Starptautisks, dinamisks — vadošais 
mazumtirgotājs Eiropā.

Mazumtirdzniecības uzņēmums Lidl ir 
viens no vadošajiem mazumtirdzniecības 
nozares uzņēmumiem Eiropā. Lidl ir 
stabils, veiksmīgs un augošs starptautisks 
uzņēmums — ar vairāk nekā 11 200 
veikaliem un 200 loģistikas centriem 
32 valstīs. Šobrīd Lidl fokusējas uz 
veikalu tīkla attīstību Latvijā.

Lidl sniedz darba iespējas dažādās jomās 
— veikalos, loģistikas centrā un birojā.

Šobrīd Lidl ir jau ap 310 000 darbinieku 
visā pasaulē un ir atpazīstams darba 
devējs savā nozarē. Lidl darbinieki 
ir dažādu profesiju pārstāvji - 
gan jauni, gan pieredzējuši.

IZAUGSME

Mums ir vērienīgs izaugsmes plāns, 
tāpēc vēlamies piesaistīt un noturēt 
labus un talantīgus darbiniekus. Lidl 
piedāvā darba iespējas veikalos, 
loģistikas centrā un galvenajā birojā. 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 atbalstām 
ieceres un sniedzam iespējas.

Mūsu galvenajā birojā mēs rūpējamies par 
visiem uzņēmumam nepieciešamajiem 
procesiem, lai Lidl būtu veiksmīgs - veikalu 
tīkla attīstība, grāmatvedības un finanšu 
vadība, produktu sortimenta izstrāde 
un kvalitātes nodrošināšana, reklāmas 
materiālu izveide, darbinieku labsajūta, 
CSR projektu izstrāde, IT pārvaldība 
un vēl daudz citas aizraujošas lietas.

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

Lidl Latvija
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Linearis Translations has been providing 
language-based solutions since 2003, 
with offices in all Baltic States, and an 
additional office in China serving as our 
bridge to Asia. As one of the leading 
language solution providers in the 
Baltics, Linearis Translations delivers 
multilingual content transformation 
services in translation, localisation, 
and interpretation for over 100 
languages with a growing network of 
over 3000 linguistic resources mainly 
focusing in Baltic and Scandinavian 
languages. Thanks to a fine-tuned 
process, top industry talent and the 
latest technology, we make a long-
term investment in your global brand, 
helping you gain a competitive edge 
with fast, high quality translations.

CONTACTS

 +371 672 77260

 info@linearis.lv

VIDEOS

Linearis Translations: Everything 
Is Possible or How to Find Yourself 
Staying in the Same Company

Linearis Translations 
tulkošanas pakalpojumi

Linearis Translations

https://www.youtube.com/watch?v=L9blmuWp0ms
https://www.youtube.com/watch?v=L9blmuWp0ms
https://www.youtube.com/watch?v=L9blmuWp0ms
https://www.youtube.com/watch?v=O8BgCuA_QxU
https://www.youtube.com/watch?v=O8BgCuA_QxU
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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 6 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.

To run all these amazing projects, 
we have almost 50 IT specialists 
working in our company. Take a 
closer look at our superstars here: 
https://magebit.com/team.html

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 from time to time;

 � 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

Magebit

https://magebit.com/team.html
https://www.youtube.com/watch?v=cwkpclfSv5w
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“Maxima Latvija” ir mazumtirdzniecības 
līderis Baltijas valstīs, kas lepojas 
ar savu aizraujošo darba vidi 
un dinamisko ikdienu.

Uzņēmuma plašais darbības spektrs 
ļauj katram darbiniekiem sevi attīstīt 
visdažādākajās nozarēs un strauji kāpt 
pa karjeras kāpnēm. “Maxima Latvija” 
biznesa centrā strādā gandrīz 400 
darbinieki, kuri ir profesionāļi savā 
jomā un darbojas vairāk kā 20 dažādās 
nozarēs, kā piemēram biznesa analītika, 
finanses, mārketings un IT. Turklāt  
“Maxima Latvija” loģistikas centros 
strādā vairāk nekā 480 speciālistu, 
kamēr uzņēmuma 177 veikalos par 
patīkamu pieredzi klientiem ikdienu 
rūpējas vairāk nekā 6000 darbinieku.

“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. 

Divdesmit gadu laikā “Maxima Latvija” 
ir kļuvis par vienu vērtīgākajiem 

un ilgtspējīgākajiem Latvijas 
uzņēmumiem, kā arī mīlētāko zīmolu 
mazumtirdzniecībā Baltijā un Latvijā, 
saņemot virkni starptautisku atzinību. 

Latvijā uzņēmumam pieder 177 veikali, 
kurus ik dienu apmeklē 300 000 klientu. 
“Maxima Latvija” ir pirmais un vadošais  
spēlētājs pārtikas e-komercijas jomā, 
nodrošinot pārtikas piegādi mājās. 
Savukārt ar 7500 darbinieku plašo 
komandu “Maxima Latvija” ir arī 
lielākais privātais darba devējs valstī 
kā arī viens no lielākajiem nodokļu 
maksātājiem Latvijā. Uzņēmums 
ik gadu Latvijas ekonomikā investē 
līdz pat 50 miljoniem eiro.

“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.

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.

VIDEO

2020. gads - straujas pielāgošanās 
un atbalsta gads

MAXIMA Latvija

https://www.youtube.com/watch?v=8ZyrrqjeECQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ZyrrqjeECQ
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Mašīnbūves un metālapstrādes 
rūpniecības asociācija (MASOC) ir viena 
no senākajām un lielākajām asociācijām 
Latvijā. Biedrība tika dibināta 1994. 
gadā, lai apvienotu mašīnbūves, 
metālapstrādes nozares uzņēmumus 
un saistītās organizācijas. MASOC 
pamatdarbība ir MM nozares interešu un 
biedru pārstāvniecība, dažādu projektu, 
aktivitāšu un pasākumu īstenošana, 
lai veicinātu nozares attīstību un 
biedru sadarbību un konkurētspēju.

MASOC apvieno 170 vadošos 
nozares uzņēmumus, saistītos 
pakalpojumu sniedzējus, pētniecības 
un izglītības institūcijas. 

DARBĪBAS VIRZIENI IETVER
 � Interešu pārstāvniecība. Pastāvīgi 

tiek nodrošināta sadarbība un dialogs 
ar valsts pārvaldes institūcijām, 
lai sekmētu nozares attīstībai 
būtisku jautājumu risināšanu.

 � Izglītība, cilvēkresursu attīstība un 
jaunatnes piesaiste. Tiek īstenota 
sadarbība ar visām nozīmīgākajām 
profesionālās un augstākās izglītības 

institūcijām, Izglītības un zinātnes 
ministriju, kā arī organizēti pasākumi 
jaunatnes piesaistei mācībām 
un studijām inženierzinātnēs un 
nozarei būtiskās profesijās.

 � Mārketings un eksporta 
veicināšana. Asociācijas biedru 
produkti, tehnoloģiskās iespējas 
un sadarbības piedāvājumi tiek 
reklamēti starptautisko izstāžu, 
vizīšu un tirdzniecības misiju ietvaros. 
Ik gadu tiek publicēts uzņēmumu 
katalogs LATVIAN METAL INDUSTRY, 
kas ietver informāciju par visu 
asociācijas uzņēmumu piedāvāto 
produkciju, pakalpojumiem un 
tehnoloģiskajām iespējām.

 � Savstarpējā sadarbība un kooperācija. 
Savstarpējā sadarbība un kooperācija 
tiek veicināta īstenojot kopīgus 
projektus un pasākumus, kā arī 
nodrošinot nepieciešamās informācijas 
apmaiņu. MASOC pastāvīgi uztur 
un atjauno datu bāzi par uzņēmumu 
tehnoloģiskajām iespējām un 
kompetencēm, līdz ar to atvieglojot 
sadarbības partneru meklēšanu.

 � Pētniecība un inovācijas. Jaunu 
produktu attīstība tiek veicināta 
kompetences centra ietvaros. 
Jaunu produktu attīstībā tiek 

iesaistīti arī studenti, Studentu 
konstruktoru biroja ietvaros piesaistot 
studentus uzņēmumu definētu 
konstruēšanas, projektēšanas un 
produktu attīstības aktivitātēs.

 � Informācija. Pastāvīgi tiek analizētas 
nozares attīstības tendences gan 
Latvijā, gan galvenajos eksporta 
tirgos. Tiek analizēta tehnoloģisko 
iespēju attīstība nozares uzņēmumos, 
situācija ar ražošanas jaudu 
noslodzi, esošajiem un trūkstošajiem 
speciālistiem, kā arī cita ar nozares 
attīstību saistīta informācija.

VIDEO

MASOC - Your gateway to Latvian 
Engineering and Metalworking industry!

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

https://www.youtube.com/watch?v=_QHWRlAR-O8
https://www.youtube.com/watch?v=_QHWRlAR-O8
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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.

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
Svetlana (Finance controller). 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”

Vladimir (Reporting assistant). 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.

Dans (intern in Commercial Reporting 
& BI). 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.

Serena (IT Data Processing Acting 
Team Lead). 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.”

Arturs (intern in Commercial Reporting 
& BI). 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.

Ulla (intern in Marketing/HR). 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.

VIDEOS
MSC Shared Service Center - Become 
Part Of a Global Company

MSC Cargo - The Oceans 2017

RTU Career day 2020

MSC Shared Service Center - 
visits RTU Career Days 2019

MSC - Passion for the Sea

MSC Shared Service Center Riga

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=OQ2EjYB1-WI
https://www.youtube.com/watch?v=z-_tzxyrWIA
https://www.youtube.com/watch?v=z-_tzxyrWIA
https://www.youtube.com/watch?v=yao6fANvjuI
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Mēs, Nacionālie bruņotie spēki, 
esam valsts militārās aizsardzības 
sistēmas pamats un, sadarbojoties 
arī ar sabiedroto spēkiem, sargājam 
Latvijas valsts suverenitāti un 
teritoriālo nedalāmību.

Nacionālie bruņotie spēki ir triju 
militāro formējumu – regulāro spēku, 
Zemessardzes un rezerves – kopums, 
kuru veido militāri organizēta, apmācīta 
un apbruņota tautas daļa – karavīri, 
kuri ir valsts aizsardzībā un viņu dzīvību, 
brīvību, godu un cieņu aizsargā likums.

DIENESTI
Uzsākot profesionālo dienestu, 
bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties 
dienestu kādā no apakšvienībām:
 � Sauszemes spēku Mehanizētajā 

kājnieku brigādē Ādažos, 
 � Jūras spēkos Liepājā un Rīgā,
 � Gaisa spēkos Lielvārdē, 
 � Štāba bataljonā Rīgā.

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.

NEPIECIEŠAMĀKĀS SPECIALITĀTES
Dienestam speciālistu amatos un 
specializētajās vienībās bruņotie spēki 
aicina kandidātus ar 1. līmeņa augstāko 
izglītību IKT jomā, 1. vai 2. līmeņa 
augstāko izglītību telekomunikāciju 
jomā, vidējo tehnisko izglītību un/vai 
pieredzi autotransporta apkopes un 
remonta jomā, kā arī kandidātus ar 
transportlīdzekļa vadītāja kategorijām 
B, C un D un traktortehnikas vadītāja 
kategorijām TR1 un TR2 speciālās 
militārās tehnikas vai speciālo militāro 
transportlīdzekļu vadīšanai. 

Ja tas būs nepieciešams amata 
pienākumu veikšanai, bruņotie spēki 
var nosūtīt karavīru nepieciešamās 
transportlīdzekļu remonta 
specialitātes apgūšanai, kā arī 
vadītāja B kategorijas iegūšanai 
Kājnieku skolā vai civilā autoskolā citu 
bruņotajiem spēkiem nepieciešamu 
vadītāja kategoriju iegūšanai. 

Karavīri var iegūt C, CE, D1 un D 
kategorijas vadītāja apliecību jau no 19 

gadu vecuma. Šī vadītāja apliecība līdz 
Ceļu satiksmes likumā noteiktā vecuma 
sasniegšanai dod tiesības vadīt gan 
tikai bruņoto spēku transportlīdzekļus.

VIDEO
Esi viens no mums - kļūsti karavīrs!

1      |      2      |      3
Kas ir Militārās pamatapmācības kurss?
Esi virsnieks savas valsts armijā – 
studē aizsardzības akadēmijā!
Esi virsnieks Jūras spēkos – studē 
aizsardzības akadēmijā!
Esi virsnieks Sauszemes spēkos – 
studē aizsardzības akadēmijā!
Kā pieteikties profesionālajam 
dienestam?
Kādas ir prasības profesionālā 
dienesta kandidātam?
Kā notiek kandidātu atlase 
profesionālajam dienestam?
Kādi ir ieguvumi, kļūstot par karavīru?
Kāda ir karavīra darba samaksa 
un sociālās garantijas?

NBS Rekrutēšanas un atlases centrs

https://youtu.be/IiQbjP82RJQ
https://youtu.be/3b4goWVMhc0
https://youtu.be/SDy6P7aKQFQ
https://youtu.be/SDy6P7aKQFQ
https://youtu.be/V27qfi57z-4
https://www.youtube.com/watch?v=b3QAhhwan4A
https://www.youtube.com/watch?v=b3QAhhwan4A
https://www.youtube.com/watch?v=8xtI5aoPiTo
https://www.youtube.com/watch?v=8xtI5aoPiTo
https://www.youtube.com/watch?v=VZUboJHVmGI
https://www.youtube.com/watch?v=VZUboJHVmGI
https://www.youtube.com/watch?v=iWwWDAtCnAs
https://www.youtube.com/watch?v=iWwWDAtCnAs
https://www.youtube.com/watch?v=sZDm4i4-eUk
https://www.youtube.com/watch?v=sZDm4i4-eUk
https://www.youtube.com/watch?v=voxAuhU0_1Y
https://www.youtube.com/watch?v=voxAuhU0_1Y
https://www.youtube.com/watch?v=iEpQrV9CWwY
https://www.youtube.com/watch?v=kL2lXkpKstE
https://www.youtube.com/watch?v=kL2lXkpKstE
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Nemo ar 150 darbiniekiem ir viens no 5 
lielākajiem šūšanas uzņēmumiem Latvijā. 
Dibināts kā kombināta “Latvija” filiāle 
1971. gadā. Gadā sagatavo aptuveni 
700 modeļus un saražo vairāk kā 130 
tūkstošus apģērbu, kurus gandīz visus 
eksportē uz Skandināvijas valstīm. 
Nemo darbības virzieni: sieviešu mode, 
HORECA/SPA uniformas, funcionālais 
apģērbs. Uzņēmumā ir eksperimentālais 
cehs, kas izstrādā modeļus un sagatavo 
piegrieztnes Gerber programmā. 
Jaunākais virziens: mājas tekstils no 
zīda spilvendrānām Kanādai līdz mēbeļu 
pārvalkiem Anglijai. Bez Krāslavas 
fabrikas ir šūšanas filiāle Gulbenē. 
Krāslava ir neliela pilsētiņa  klusā un 
gleznainā Daugavas loku apskāvienā.

Nemo specializējas austu drānu 
apģērbu un mājas tekstila ražošanā, 
eksportējot visus savu produkciju uz 
Eiropu. Mēs šujam sākot ar zīda blūzēm 
līdz armijas kaujas apģērbam. Nākotnes 
izaugsmes potenciāls ir saistīts ar 
funcionālo apģērbu un mājas tekstilu. 
Klientiem piedāvājam pilnu ciklu no 
izstrādes līdz liela apjoma pasūtījuma 

piegādei, tāpēc strādājam specializētu 
profesionāļu komandā. Gaidam jaunus 
kolēģus ar padziļinātām zināšanām 
jaunākajās apģērbu ražošanas 
tehnoloģijās un inovatīvos materiālos.

KONTAKTI

INGA ZEMDEGA

 inga.zemdega@nemosewing.lv

VIDEO

ALTUM drosmes stāsti. Inga 
Zemdega-Grāpe un Nemo

NEMO sewing factory Kraslava

KRASLAVA 4

Nemo

https://www.youtube.com/watch?v=V_5X1Pew3g4
https://www.youtube.com/watch?v=V_5X1Pew3g4
https://www.youtube.com/watch?v=VeVKUG864f0
https://www.youtube.com/watch?v=rn39AsCUayw
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Netcracker is the leading provider 
of business and operational support 
solutions to service telecom 
suppliers around the world.

We are the world leader in cloud-ready 
BSS/OSS solutions and our employees 
are among the best professionals in the 
industry. Our telecom solutions help 
carriers respond to customer needs faster 
by leveraging innovative technology.

One of Netcracker’s goals for the coming 
years is to support the transition to 5G 
and Open vRAN technology by major 
telecom operators around the world.

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.

OUR CUSTOMERS
Our customers are more than 250 
companies all over the world, including 
communications service providers such 
as America Movil, AT&T, Axiata Group, 
BT Group, Charter Communications, Cox 

Communications, Deutsche Telecom, 
Liberty Global, MegaFon, NTT Group, 
Orange, Rakuten, RTE, Shaw, SingTel, 
Sprint, Swisscom, Telcel, Telecom Italia, 
Telefonica, Telenet, Telstra, TELUS, 
VEON, Verizon, Virgin Media, VIVO, 
Vodafone etc. Beyond the boundaries 
of telco industry, we also have clients in 
banking, utilities and logistics sectors 
such as JPMorgan, Chase, E-ON, DHL.

EMPLOYEES
Our employee well-being benefits 
and policies, be they in the form of 
performance incentives, exposure to 
client locations, health care coverage, 
or back-to-work programs, show we 
are committed to providing our people 
an enriching work life that motivates 
everyone to be at their best.

OPPORTUNITIES
We are growing, and so are the career 
possibilities! The rapid development of 
telecommunications, global projects, the 
intense pace of work, and the flexible 
approach to problem solving enable 
talented professionals to develop at 
Netcracker faster than anywhere else.

We want passionate people to 
join our dynamic, fast-paced work 
environment. We offer competitive 
salaries and a diverse atmosphere 
where learning is encouraged.

Join us and become a part of the large 
international Netcracker team!

CONTACTS

 HumanResourceRigaGroup@
NetCracker.com

VIDEOS

Powering Digital Transformation 
Worldwide

Netcracker History

Netcracker Business Cloud Overview

Operationalizing Dynamic 5G 
Services from Edge Cloud

Netcracker Technology

https://www.youtube.com/watch?v=RYVSUdHYLPs
https://www.youtube.com/watch?v=RYVSUdHYLPs
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
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Pearl is a Norwegian IT consulting 
company delivering solutions to the 
largest enterprises across Baltics 
and Nordics. Founded in 2006.

We are experts in eCommerce, ERP 
and other business solutions. We 
deploy and customize products 
from leading companies like SAP, 
Salesforce, AWS and Azure.

We are passionate about building, 
delivering and optimizing IT solutions 
of our customers to the next level. 
We love innovation and simplicity. 

We have a friendly and very professional 
team, which will support your career 
growth and will make you feel like home.

We enjoy social life, fun and love to 
travel! Our annual team & ski events 
took place in Norway, France, Spain, 
Italy and even South Africa.

ECOMMERCE

One of the major areas of Pearl is 
eCommerce. We are working with 
the world’s leading eCommerce 
solution providers (SAP Commerce) to 
deliver best shopping experiences.

As an eCommerce consultant you 
will work with modern technology 
stack (Java 11, Spring) and build state 
of the art eCommerce solutions. 
Your solution will run in the cloud 
(Azure or AWS) and will be used by 
hundred thousands of customers. 

At Pearl you will develop highly scalable 
and robust solutions, which will handle 
each “Black Friday” sale as piece of cake.

Our customers operate in various 
industries across Baltics and Nordics:
 � Retail
 � Wholesale
 � Groceries 
 � Telecommunications
 � Pharmaceutical

CONTACTS

IVETA BRINKE

 +371 66 11 89 90

 iveta.brinke@pearlgroup.no

 www.pearlgroup.no

SIA Pearl Latvija
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Printful helps artists and entrepreneurs 
transform their ideas into thriving 
ecommerce businesses. Since opening in 
2013, we’ve been trusted to fulfill over 
28M items while expanding to a team 
of 1,600+ employees worldwide. With 
300K+ 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 7 years, our 
Engineering department has grown from 
a team of 5 to almost 150 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.

Printful is an on-demand printing and 
warehousing company that helps people 
turn their ideas into brands and products. 
The company fulfills and ships custom 
clothing, accessories, and home & living 
items for online businesses. Since its 
founding in 2013, Printful has been 

trusted to deliver 28M+ items, and in 2019 
the company hit a revenue milestone 
of $116 million. Printful has scaled to 
a team of 1,600+ people across nine 
fulfillment centers around the world.

CONTACTS

 hr_lv@printful.com

VIDEOS

How It Works: Printful

Printful darba vide

Yohei palīdz Latvijas zināšanas 
eksportēt uz Japānu

Printful

https://www.youtube.com/watch?v=_WQYNrItWb8
https://www.youtube.com/watch?v=HjP9Ncfpn1Q
https://vimeo.com/380695849
https://vimeo.com/380695849
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We are Proof IT.

Over the last 17 years, we have developed 
a wide variety of enterprise software 
products and apps for different 
industries – starting from insurance core 
IT solutions used by the largest insurance 
companies in the Baltics to Border Guard 
process management solutions and many 
other custom projects for companies and 
government institutions in Latvia and 
worldwide. We believe in Clean Code, 
Lean thinking, initiative, and freedom 
of choice in task selection, well-worked 
processes, efficiency, and quality.

OUR CULTURE

 � In our culture, we have eliminated job 
titles, as we don’t believe in limiting 
your interests and growth patterns 
with the regular job description.

 � With us, you can choose your own 
direction based on your interests and 
strengths at any current moment.

 � For us, teamwork, mutual respect, 
trust and support, knowledge sharing, 
openness to new things and eagerness 

to learn are essentials/foundation 
on which we build our company.

 � We all come from different 
backgrounds, but we all 
complement each other in the 
creation of innovative products.

 � We have a growth mindset and a 
climate that facilitates constant 
development and inspires us 
to seek new knowledge to 
improve developed products.

VIDEOS

We Are Proof IT

Proof IT

https://www.youtube.com/watch?v=c-E3Kziw08s
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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 155 valstīs strādā 
vairāk nekā 284 000 speciālisti.

PwC (PricewaterhouseCoopers SIA)

VIDEO

Jaunieši mums jautā: “Kāpēc 
ir vajadzīgs audits?”

No prakses līdz veiksmīgai karjerai PwC

Darbs un ikdiena PwC

Karjeras izaugsmes iespējas PwC

https://www.youtube.com/watch?v=xlvMODNM18A
https://www.youtube.com/watch?v=xlvMODNM18A
https://www.youtube.com/watch?v=LQ6youbPBII
https://www.youtube.com/watch?v=B17weRQui8g
https://www.youtube.com/watch?v=Fej3k1cTFww
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Mums ir plaša pieredze iestāžu ēku, 
skolu, palīgēku, biroju, dzīvojamo namu 
projektēšanā, celtniecības vadīšanā 
un inženiertehnisko pakalpojumu 
sniegšanā, kā arī interjera dizainā 
un ģenerālplānu izstrādē.

Ekspertu komanda veic visu projekta 
stadiju, ieskaitot arhitektūras un 
vides dizainu, ģenerālplānu, kā arī 
infrastruktūras (ceļi, ūdensapgāde 
un ūdens attīrīšanas iekārtas, 
kanalizācija, gāzes apgāde, 
telekomunikāciju tīkli, elektrotīkli) un 
speciāla inženiertehniskā aprīkojuma 
(strukturālais dizains, apkure, ventilācija 
un gaisa kondicionēšana, ugunsgrēka 
signalizācijas sistēmas) izstrādi.

NEBŪS VIEGLI, BŪS INTERESANTI…

Starptautisks, strauji augošs 
projektēšanas uzņēmums “REM PRO” 
ir viens no līderiem projektēšanas tirgū 
Latvijā. Uzņēmums specializējas visos 
būvniecības projektēšanas ciklos un tam 
ir daudzu gadu pieredze šajā jomā.

Sakarā ar projektu apjoma 
palielināšanos, mēs aicinām talantīgus, 
strādīgus un motivētus profesionāļus 
pievienoties mūsu komandai.

KONTAKTI

 65421398

 25168686

 cv@rem.lv

 prakse@rem.lv

SIA REM PRO
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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.

PRAKSES VIETAS

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

sistēmu inženieris
 � Namu pārvaldnieks
 � Elektriķis
 � Sanitārtehniķis

 � Ekonomists
 � Klientu apkalpošanas speciālists
 � Uzskaites speciālists
 � Lietvedības speciālists
 � Projektu vadītājs

DARBA VIETAS

Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldē:
 � Ugunsdrošības inženieris
 � Siltumiekārtu inženieris
 � Uzkopšanas darbu meistars
 � Namu pārvaldnieks

Attīstības pārvaldē:
 � Projektu vadītājs

Iecirkņos:
 � Būvstrādnieks
 � Remontdarbu būvstrādnieks
 � Elektriķis
 � Jumiķis
 � Sanitārtehniķis
 � Remontdarbu sanitārtehniķis
 � Labiekārtošanas strādnieks
 � Sētnieks - apkopējs

KONTAKTI

OLGA ČIVŽELE

 28663430

 olga.civzele@rnparvaldnieks.lv 

 www.rnparvaldnieks.lv

SIA Rīgas namu pārvaldnieks
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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.

PAKALPOJUMI
SIA “Rīgas ūdens” nodrošina šādu 
ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā:
 � ūdens ieguvi, uzkrāšanu un 

sagatavošanu lietošanai līdz padevei 
centralizētajā ūdensvada tīklā;

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

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

 � notekūdeņu attīrīšanu un 
novadīšanu vidē, tai skaitā 
virszemes ūdensobjektos.

MĒS NODROŠINĀM

 � 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.

KONTAKTI

PERSONĀLA DAĻA

 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 
1, Rīga, LV-1495

 67088429

 personals@rigasudens.lv

 www.rigasudens.lv

VIDEO

Krāna ūdens: kur un kā to attīra?

SIA Rīgas ūdens

https://www.youtube.com/watch?v=Qt0GenfV4wI
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Robotic Solutions - a growing start-
up, building an autonomous future!

With a team of 14 robotics software 
and hardware engineers, Robotic 
Solutions is building autonomous 
cleaning robots in partnership with 
2 of the Top 10 largest cleaning 
machine manufacturers in Europe.

Currently, Robotic Solutions is entering 
a growth phase, deploying robots in 
real-world environments, going after 
more customers and building more 
impressive tech. Robotic Solutions 
is recruiting mechanics, electronics 
and software engineers, and junior 
business development candidates.

Looking forward to talking 
to many of you!

CONTACTS

 matiss@roboticsolutions.lv

 www.squad-robotics.com

VIDEO

Full test cycle Stolzenberg

Robotic Solutions SIA

https://vimeo.com/516204335
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RTU Studentu serviss konsultē 
studentus ikdienas jautājumos 
un sniedz karjeras atbalsta un 
psiholoģiskā atbalsta pakalpojumus.

RTU Uzņemšanas komisija 
konsultē par studiju iespējām un 
uzņemšanas nosacījumiem.

RTU KARJERAS CENTRS
 � veicina sadarbību un komunikāciju 

starp augstskolu, studentiem, darba 
devējiem un RTU absolventiem;

 � palīdz jauniešiem integrēties darba 
tirgū un veidot profesionālo karjeru;

 � nodrošinakarjeras un 
psiholoģisko atbalstu.

Visa studiju gada garumā un bezmaksas 
RTU studentiem ir iespējams saņemt 
karjeras konsultācijas par:
 � darba un prakses meklēšanas procesu;
 � CV, motivācijas vēstules 

izstrādi un pielāgošanu;
 � sagatavošanos darba intervijai;
 � karjeras lēmuma pieņemšanu u.t.t.

Karjeras konsultācijas, kā arī 
informāciju un konsultāciju par CV 
uzlabošanu iespējams saņemt gan 

klātienē, gan attālināti, rakstot vēstuli 
uz e-pastu marta.rubina@rtu.lv

Saziņu pēc nepieciešamības varēs 
turpināt klātienē, e-pastos vai sazinoties 
attālināti kādā no tiešsaistes rīkiem.

Vairāk informācijas par karjeras 
atbalstu RTU var atrast šeit.

KONTAKTI

 Āzenes iela 6 (1.stāvs), Rīga, LV-
1048, Latvija

RTU STUDENTU SERVISS

 67089364

 ssc@rtu.lv

RTU UZŅEMŠANAS KOMISIJA

 67089319

 +371 28005535

 uznemsana@rtu.lv

VIDEO

Pamācība par platformas 
iespējām studentiem

RTU Studentu serviss

https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc/karjeras-atbalsts
https://www.youtube.com/watch?v=ZMaE6d578RI
https://www.youtube.com/watch?v=ZMaE6d578RI
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AS “Sadales tīkls” rūpējas par 
elektrotīkla ekspluatāciju, atjaunošanu 
un attīstību Latvijā. Veicam jaunu 
elektrotīkla pieslēgumu būvniecību, 
elektroenerģijas patēriņa uzskaiti un tā 
uzraudzību, kā arī ilgtermiņā attīstām 
drošu, viedu un efektīvu elektrotīklu.

Mūsu kolektīvu veido nepilni 2000 
darbinieku visā Latvijā – no Alūksnes 
līdz Ventspilij, no Liepājas līdz Valmierai. 
Vairāk nekā 50% speciālistu ir augstākā 
izglītība, un teju puse no tiem absolvējuši 
RTU. 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, kā arī jaunākās tehnoloģijas.

PAMATPROFESIJAS

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

PRAKSE

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

Praktikanta stipendijas apjoms ir no 
250 līdz 400 EUR (bruto mēnesī).

MŪSU VĒRTĪBAS

Uzņēmuma darbību balsta četri 
stūrakmeņi: atbildība, efektivitāte, 
drošība un profesionalitāte. Tās vienlaikus 
raksturo gan darbinieku attieksmi pret 
ikdienas darba pienākumiem, gan pret 
uzņēmumu, kolēģiem un klientiem.

IZAUGSME UN IESPĒJAS

Mēs organizējam dažādus pasākumus: 
profesionālos forumus - dispečeriem un 
meistariem, starptautiskas sacensības 
prasmju novērtēšanā meistariem un 
elektromontieriem, labo darbu mēnesi, 
dalību “Simtgades burtniekos” 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.

VIDEO

AS “Sadales tīkls” Savieno Jums

Ieskats ikdienā: AS “Sadales tīkls” 
smagās tehnikas nodrošinājums

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

AS “Sadales tīkls” rupējas par 
sava darba efektivitāti

AS “Sadales tīkls” jauni darba apģērbi

AS Sadales tīkls

https://www.youtube.com/watch?v=m-G1U1jc-BE
https://www.youtube.com/watch?v=idqCDpsYynQ
https://www.youtube.com/watch?v=idqCDpsYynQ
https://www.youtube.com/watch?v=0C7s23ZenRQ
https://www.youtube.com/watch?v=0C7s23ZenRQ
https://www.youtube.com/watch?v=n4hEq-DpJUs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=n4hEq-DpJUs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iYhFyY5SYdo
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SIA SANITEX ir lielākais 
vairumtirdzniecības, distribūcijas un 
loģistikas uzņēmums Lietuvā un Latvijā, 
kas aktīvi darbojas arī Igaunijā un Polijā. 
Uzņēmums dibināts Lietuvā 1992. gadā 
un šobrīd sadarbojas jau ar vairāk nekā 
500 ražotājiem un apkalpo vairāk nekā 
32 000 klientu visās Baltijas valstīs.

Sanitex ir grupas uzņēmums, 
kura galvenie darbības 
virzieni ir vairumtirdzniecība, 
distribūcija un loģistika.

Sanitex grupā ietilpst: Sanitex, Promo 
Food Service, Promo Cash & Carry, 
Officeday, Baltic Logistic Solutions.

Esam vairāk kā 3500 darbinieku, Latvijā 
no tiem - vairāk kā 1100 darbinieku.

KONTAKTI

 darbs@sanitex.lv

VIDEO

Sanitex

SIA Sanitex

https://vimeo.com/509791289


54

ABOUT US

Sapiens International Corporation 
(NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading 
global provider of software solutions for 
the insurance industry, with a growing 
presence in the financial services sector. 
We offer integrated core software 
solutions and business services, and a 
full digital suite for the property and 
casualty/general insurance; life, pension, 
and annuities; and reinsurance markets.

Sapiens Software Solutions (Latvia) 
based in Riga joined Sapiens’ Digital 
Division, which focuses on digital and 
business intelligence (BI) services 
and solutions, including portal 
and digital distribution offerings 
to customers worldwide.

BENEFITS

How we award our employees 
and students as well:
 � Annual bonus as 13th salary payment 

(in the amount of 1 salary),
 � Paid lunch in the lunch restaurant 

in the 1st floor of office building 
(24/7 healthy snacks and beverages 
in out office canteen) ,

 � Health insurance after trial period,
 � Training budget to develop 

skills and expertise,
 � Local entertainment activities – 

sauna at office, lodge at Arena Riga, 
terrace grill parties, Christmas and 
lots of other gathering events

 � Possibility to engage in global 
initiatives such employee 
survey, wellbeing etc.

 � Employee referral program 
with attractive rates.

CONTACTS

LĀSMA INDRIJAITE

 lasma.indrijaite@sapiens.com

Sapiens Software Solutions (Latvia)
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SCANDIWEB is a collective of people 
from around the globe who share 
a common set of values. We are 
separated in space but unified in our 
actions. Working with global brands like 
the New York Times, Walmart, Ford, 
Happy Socks and many more, we are 
enthusiastic to implement the best 
technological solutions in e-commerce.

Scandiweb is a Latvian startup run by 
guys and girls from all around the world 
accepting big challenges and finding 
beautiful solutions for brands like Puma, 
New York Times, Metropolitan Museum 
of Art, LEVIS, Sportland… We’ve made 
sure that Fortune 500 companies know 
that Latvia is the best place for digital 
solutions, and we’ve had a great deal 
of fun doing it! But we are constantly 
growing and expanding, so join us 
and help us achieve great wonders!

Millions of people use our solutions 
every day - when they buy a new 
car, a wedding ring, funny socks or 
even condoms! Yeah, we made sites 
for HappySocks and Durex too!

What’s next? We will make sure that 
Scandiweb is the best place that people 
choose for eCommerce solutions. We 
want that whenever you tell them 
that you work in Scandiweb, they 
know it and are familiar with it!

Join Scandiweb & Work from anywhere!

Going even further, we put Latvia on 
the map with the first open-source 
Magento PWA theme (ScandiPWA) 
which has already been implemented 
by such widely known brands such 
as Universal Music Group, Puma, 
Adidas, and the list goes on.

Previous experience is not required. 
Most important is to have 
basic skills, understanding and 
motivation to learn and develop.

REQUIRED SKILLS

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

CONTACTS

 welcome@scandiweb.com

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

Scandiweb

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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SEB ir vadošā Ziemeļvalstu finanšu 
pakalpojumu grupa, dibināta 1856. gadā. 
Mēs ticam, ka cilvēku uzņēmējdarbības 
gars un uzņēmumu radoša pieeja 
lietām ir galvenā atslēga, lai padarītu 
šo pasauli labāku! Mēs esam šeit, 
lai atbalstītu klientu centienus un 
ļautu viņiem gūt panākumus.

SEB Latvija galvenās prioritātes 
ir cieša sadarbība ar klientiem - 
uzņēmumu apkalpošanā, investīciju 
bankas pakalpojumu sniegšanā un 
citu tirgum piesaistīto ieguldījumu 
attīstīšanā un nodrošināšanā.

Speak English? Join SEB Global 
Services! SEB Global Services in 
Riga is a financial service center that 
provides high quality services for the 
SEB Group customers and business 
divisions in 15 sites all over the world.

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

SEB

https://www.youtube.com/watch?v=TE9aPtIqpL0
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Silkeborg Spaantagning Baltic ir 
Dānijas metālapstrādes uzņēmuma 
Maskinfabrikken Silkeborg 
Spåntagning filiāle Latvijā, Liepājā.

Jau 16 gadus darbojamies industriālā 
parka “Liepaja Business Centre” 
teritorijā un izgatavojam dažādas 
metāla detaļas un (ne tikai) alternatīvās 
enerģijas (vēja ģeneratoru) un citiem 
sektoriem. Pamatā produkciju ražojam 
uz CNC virpošanas un frēzēšanas 
darbagaldiem. Gatavā produkcija tiek 
realizēta gan Skandināvijā, gan Eiropā, 
Amerikā, Ķīnā, Indijā, Brazīlijā un citur.

PRAKSE UN DARBS

Silkeborg Spaantangning Baltic 
komandu veido 80 profesionāli 
darbinieki, ik gadu uzņēmumā praktizējas 
studenti gan no profesionālām 
izglītības iestādēm, gan augstskolām. 
Studenti savu praksi veikuši Silkeborg 
Spaantagning Baltic no Liepājas 
Valsts tehnikuma, Rīgas Tehniskās 
koledžas, Liepājas Universitātes, 
Rīgas Tehniskā universitātes, Ventspils 
tehnikums u.c. skolām Latvijā.

Uzņēmuma dažādie ražošanas procesi 
studentiem sniedz plašu ieskatu:
 � CNC virpošanā;
 � CNC frēzēšanā;
 � TIG metināšanā;
 � MIG/MAG metināšanā;
 � Produkcijas kvalitātes 3D mērījumos;
 � Zobratu ražošanā;
 � Zāģēšanā.

KONTAKTI

 26331629

 darbs@ssbsia.lv

 mssp.group

VIDEO

Zobratu frēzēšanas procesā. 
Introducing gear hubbing process.

3D mēriekārta. Coordinate 
measuring machine.

Silkeborg Spaantagning Baltic

https://www.youtube.com/watch?v=4s7oqVGHhOw
https://www.youtube.com/watch?v=4s7oqVGHhOw
https://www.youtube.com/watch?v=knw3nY1Oovw
https://www.youtube.com/watch?v=knw3nY1Oovw
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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 28 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

Skonto Group

https://youtu.be/nkl6JDV42zk
https://www.youtube.com/watch?v=DpG_3yfxJ6I
https://www.youtube.com/watch?v=vQEVfQodyyA
https://www.youtube.com/watch?v=YxtHw_e7iCw
https://youtu.be/7MibWByKBR4
https://www.youtube.com/watch?v=lYe56z5WLHU
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Solvay Riga Business Services

ABOUT US

At Solvay Group we bond people, ideas 
and elements to reinvent progress.

Our core beliefs express the soul 
of Solvay - the ideals that have 
driven us for 156 years and will 
compel us for the next 156 years.
 � Purposeful responsibility
 � Unity not uniformity
 � Passion for performance

In Riga Solvay has Business Services 
where we deliver world class service with 
best Finance, Data, Customer Service 
and Information System solutions to our 
entities and customers around the globe.

VIDEO

Solvay’s defined purpose sets our future

https://www.youtube.com/watch?v=8pp3iInaWGQ
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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.

VĒSTURE

“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.

PROGRAMMA
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.

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

Southwestern Advantage Latvia

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://youtu.be/KwtpsZC3F34
https://youtu.be/KwtpsZC3F34


61

PAR MUMS

Uzņēmums “STARS MET” tika dibināts 
1991. gadā. Savas uzņēmējdarbības 
laikā „STARS MET” ieguva lielu pieredzi 
būvniecības metāla konstrukciju 
ražošanas sfērā un iegāja starptautiskajā 
tirgū, nodibinot stabilus un savstarpēji 
izdevīgus sakarus ar dažādiem 
piegādātājiem un pasūtītājiem.

Uzņēmums “STARS MET” izgatavo 
metāla konstrukcijas no tērauda un 
nerūsējošiem velmējumiem, kas atbilst 
visām ES normām un standartiem. 
Uzņēmums veic metālizstrādājumu 
iepriekšējo apstrādi ar skrošu strūklas 
un bezgaisa krāsas izsmidzināšanas 
iekārtas palīdzību. Metālvelmējumu 
sagriešanai pielieto automātiskos 
lentzāģus un gāzplazmas griešanu. 
Metināšanas darbus veic ar mūsdienīgu 
pusautomātu palīdzību, izmantojot 
dažādus gāzu maisījumus.

Uzņēmumam “STARS MET” piederošās 
ražošanas platības un mūsdienu iekārtas 
nodrošina 300-350 tonnu metāla 
konstrukciju ražošanas apjomu mēnesī. 
Metāla konstrukcijas izgatavo augstas 

kvalifikācijas speciālisti, kuru darba 
kvalitāte, kā arī izmantotās iekārtas, 
atbilst noteiktajiem sertifikātiem.

2012. gadā “STARS MET” saņēma 
ražošanas procesa kontroles sertifikātu 
atbilstoši LVS EN 1090 standartam. 
Uzņēmums eksportē metāla konstrukcijas 
uz dažādām valstīm, tādām kā Zviedrija, 
Norvēģija, Somija, Krievija, Baltkrievija, 
Igaunija, Brazīlija, Austrālija u.c.

Visi darbi tiek veikti saskaņā ar ISO 
9001, ISO14001 un ISO 45001.

STARS MET
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Viens no lielākajiem Latvijas ceļu 
būves uzņēmumiem, kurš specializējas 
ceļu, komerciālo un industriālo būvju 
un lidlauku infrastruktūras izbūvē, 
rekonstrukcijā un remontā, kā arī veic 
sporta un atpūtas, vides un citu speciālo 
būvju celtniecību un remontu. Uzņēmums 
nodarbojas arī ar asfalta ražošanu tai 
piederošajās asfalta ražotnēs Latvijā. 
STRABAG SIA pieder Vācijas STRABAG 
AG uzņēmumam Ķelnē, kas ir vadošais 
ceļu būves nozares spēlētājs Vācijā.

STRABAG SIA ir viens no lielākajiem 
Latvijas ceļu būves uzņēmumiem, kurš 
specializējas ceļu, komerciālo, industriālo 
būvju un lidlauku infrastruktūras izbūvē, 
rekonstrukcijā un remontā, kā arī veic 
sporta, atpūtas, vides un citu speciālo 
būvju celtniecību un remontu. Uzņēmums 
nodarbojas arī ar asfalta ražošanu 
tam piederošajās asfalta ražotnēs 
Latvijā, kā arī veic būvniecības materiālu 
kvalitātes pārbaudes savā ceļu izpētes 
laboratorijā, kas ir sertificēta pēc Eiropas 
Savienības standartiem un ir viena no 
modernākajām Latvijā. STRABAG SIA 
pieder Austrijas STRABAG SE grupai, 

kas ir vadošais ceļu būves uzņēmums 
Vācijā un viens no lielākajiem Eiropā.

VĒRTĪBAS

Komandā ir spēks – mūsu komandu 
veido 150 pieredzējuši nozares speciālisti, 
kas ik dienas gādā par visu procesu 
sekmīgu norisi, sākot ar plānošanu un 
beidzot ar pilnīgu projektu realizāciju. 
Uzņēmuma darbinieki regulāri papildina 
savas zināšanas gan Latvijā, gan 
ārvalstīs. STRABAG grupas ietvaros 
mēs apvienojam pieredzes, piesaistot 
tehnoloģijas un speciālistus arī no citiem 
koncerna uzņēmumiem Eiropā, kas 
mums sniedz iespēju Latvijā piedāvāt 
plašu pakalpojumu klāstu atbilstoši 
pasaules augstākajam līmenim.

Tehnoloģijās ir spēks – STRABAG ir 
moderns uzņēmums, kas nodrošina 
augstāko kvalitāti un modernas 
tehnoloģijas projektu izstrādē, būvdarbu 
veikšanā un izejmateriālu pārbaudē 
sertificētā ceļu izpētes laboratorijā.

Risinājumos ir spēks – mēs atrodam 
labāko un piemērotāko risinājumu 
katra projekta individuālajai specifikai. 

Esam jau sevi pierādījuši un guvuši 
plašu pieredzi dažādu risinājumu 
izstrādē, ieviešanā un īstenošanā.

Idejās ir spēks – STRABAG nodrošina 
pilna servisa būvniecības pakalpojumu 
klāstu no vīzijas līdz izpildījumam, proti, 
no projektēšanas līdz būvniecībai. Mūs 
raksturo kvalitāte, efektivitāte, sadarbība 
un profesionalitāte it visā ko mēs darām.

VIDEO

STRABAG AG Unternehmensfilm 2018

STRABAG SIA

https://www.youtube.com/watch?v=M95DkUJo84E
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 � Mēs esam mūsdienīga banka, kuras 
prioritāte ir klientu apmierinātība.

 � Pamatvērtības, atbilstoši kurām 
veicam ikdienas darbu, ir atvērtība, 
vienkāršība, atbildība.

 � Strādāt šeit nozīmē radīt 
vērtību mūsu klientiem, mūsu 
kolēģiem un sabiedrībai.

Nav svarīgi, vai mācies augstskolā, 
vēlies mainīt darbības jomu, vai 
atgriezties aktīvākās darba gaitās. Arī 
izglītība nav noteicoša – ekonomika, 
IT, mārketings, matemātika vai cita 
nozare – mēs ticam, ka spēsim piedāvāt 
izaicinošas iespējas ikvienam.

KICK START

Kick Start – sākums tavai karjerai

Aicinām pievienoties Kick Start 
ikvienu – gan tos, kuri vēlas sākt savu 
profesionālo attīstību, gan tos, kuri 
savā esošajā karjerā saredz pagrieziena 
punktu. Mēs ceram, ka satiksim 
dažādas personības, ar atšķirīgu 
dzīves un profesionālo pieredzi.

Ko Kick Start dalībnieki visvairāk 
novērtē un kāpēc ap 30% no tiem 
paliek strādāt Swedbank
 � Iespēju strādāt pie reāliem uzdevumiem 

un biznesa projektiem ciešā sadarbībā 
ar mūsu speciālistiem, palīdzot attīstīt 
ikdienas pieredzi miljoniem klientu

 � Aizraujošus seminārus, 
darbnīcas, tīklošanos un citas 
attīstības aktivitātes

 � Iespēju turpināt karjeru Swedbank
 � Kick Start periods pie 

Swedbank ir apmaksāts

Uzzini vairāk par Kick Start.

VIDEO
Nāc, kas esi - #DzīveSwedbank  
- Darbs Swedbank

Swedbank jauno talantu 
programma “Kick Start” | Klientu 
konsultante Angelina Maļutina

Swedbank jauno talantu programma 
“Kick Start” | AML jaunākais 
asistents Bruno Eduards Krēsliņš

Swedbank jauno talantu programma 
“Kick Start” | KYC/AML jaunākais 
asistents Emīls Lediņš

Swedbank

https://swedbank.com/work-with-us/kick-start-your-career/lv.html
https://www.youtube.com/watch?v=szhlHvKaIvk
https://www.youtube.com/watch?v=szhlHvKaIvk
https://www.youtube.com/watch?v=mvJRE34M0Hg
https://www.youtube.com/watch?v=mvJRE34M0Hg
https://www.youtube.com/watch?v=mvJRE34M0Hg
https://www.youtube.com/watch?v=sPeIxQoXLhM
https://www.youtube.com/watch?v=sPeIxQoXLhM
https://www.youtube.com/watch?v=sPeIxQoXLhM
https://www.youtube.com/watch?v=cI-sViPoI40
https://www.youtube.com/watch?v=cI-sViPoI40
https://www.youtube.com/watch?v=cI-sViPoI40
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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.

ATRAŠANĀS VIETA

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

DARBINIEKU SKAITS

100

MŪSU 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.

SADARBĪBAS VALSTIS

98% saražotās produkcijas 
eksportējam uz aptuveni 40 valstīm.

2015.gadā SIA TENACHEM pievienojās 
SOUDAL uzņēmumu grupai.

AICINĀM PIEVIENOTIES

 � ar 1. līmeņa augstāko izglītību
 � bakalaura programmu studentus
 � maģistrantus
 � doktorantus
 � absolventus

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � pilnas slodzes darbs
 � līgumdarbs vai pusslodze
 � prakse
 � noslēgumu darbu tēmas

KONTAKTI

  +371 63722390

 info@tenachem.com

6464
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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 1.5 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 250+ 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.

CONTACTS

 jobs@testdevlab.com

 testdevlab.com/careers

VIDEOS

TestDevLab Winter Party (2019)

TestDevLab Summer Party (2019)

Making of BugBusters graffiti 
@ TestDevLab Riga office

How We Test Video Call Quality

TestDevLab

https://www.youtube.com/watch?v=CGkYMQTGehk
https://www.youtube.com/watch?v=IaXQMEjyv8o
https://www.youtube.com/watch?v=o6yWR0U81kU
https://www.youtube.com/watch?v=o6yWR0U81kU
https://www.youtube.com/watch?v=EL6Y91BqFpE
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At Ubiquiti Inc., we create technology 
platforms for Businesses, Smart 
Homes, and Internet Service Providers, 
driven by our goal to connect everyone, 
everywhere. To date, Ubiquiti has shipped 
over 100 million devices worldwide, 
from ISP networking products to 
next generation of IT solutions. Our 
products are Wi-Fi routers, switches, 
surveillance cameras, phone systems, 
door access points and more.

Our growth is made possible by the 
dedicated team of hundreds behind the 
scenes. From software developers and 
product managers to designers and 
strategists, Team UI is driven to achieve 
our common goal: Simplifying IT. 

At Ubiquiti, you’ll heighten your potential 
and broaden your horizons—all while 
shaping the future of connectivity.

OPPORTUNITIES
Ubiquiti Riga R&D (research and 
development) centre since 2014 now 
has around 130 talented engineers, 
who are working on ground-breaking 
projects & worldwide known product 
development. We build Wi-Fi 
products, cameras, and IoT devices.

Today our team consists of:
 � Full-stack Engineers
 � DevOps Engineers
 � QA Engineers
 � Embedded Engineers
 � Mobile (iOS / Android) Engineers
 � Network Software Engineers
 � UI/UX Designers

You can become one of them

Our everyday working life is located 
in newly built Class A office building 
near a signature Latvian landmark 
-  “Gaismas Pils” with a great view 
to river Daugava and Old Riga.

Each employee has an automatic sit/
stand desk, a generous budget for any 
preferred hardware, top insurance 
+ gym of choice, and free parking. 
Kitchens are packed with healthy and 
unhealthy snacks, and the overall vibe 
is pretty startup-like — yes, you can 
drive around the office with a Segway.

VIDEOS

I REPLACED my $1000 Wifi....

Getting Started with Ubiquiti 
UniFi - Full Length

UBIQUITI

https://www.youtube.com/watch?v=5aJ2QAO9PZo
https://youtu.be/JhI3Lx9t-vY
https://youtu.be/JhI3Lx9t-vY
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AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir 
viens no vadošajiem stikla šķiedras 
ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 
gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā.

Uzņēmuma pamatdarbības virzieni ir:
 � stikla šķiedras pētniecība;
 � stikla šķiedras produktu izstrāde;
 � stikla šķiedras ražošana un pārdošana.

Esam uz eksportu orientēti, produktu 
noieta tirgiem aptverot visu pasauli. 
Uzņēmuma ražotie produkti 
sasniedz vairāk nekā 40 valstis.

Stikla šķiedras produktus izmanto 
celtniecībā, auto, avio un kuģu būvē, 
ugunsdrošībā un aizsardzībā, IT ierīcēs 
un daudz kur citur. Pielietojamība ir 
plaša, jo stikla šķiedrai piemīt dažādas 
izcilas īpašības: liela izturība pret lieci, 
stiepi, spiedi, nedegamība, augsta 
temperatūras un mitruma izturība, 
izturība pret ķīmisku un bioloģisku 
iedarbību, salīdzinoši zems blīvums.

Stikla šķiedra ir unikāls materiāls, tā 
atrodama teju it visā mums apkārt - 
mobilajās ierīcēs, automašīnās, ēku 

siltinājumā, iekštelpu sienu, grīdu un 
griestu armējumā, ugunsdzēsības 
pārkājos un aprīkojumā, cauruļvadu 
un citu sistēmu siltumizolācijā.

Mūsu 1160 darbinieku kolektīvs dienu 
no dienas #RažoNeticamo, - mēs 
koncentrējamies uz katra klienta 
individuālo prasību īstenošanu, vienlaikus 
uzturot augstu ražošanas produktivitāti, 
radot un ieviešot inovatīvus risinājumus, 
apdomīgi izmantojot resursus 
un saudzējot apkārtējo vidi.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 
ir mātes uzņēmums VALMIERA 
GLASS GRUPĀ, kas darbību īsteno 
Latvijā un Apvienotajā Karalistē.

VIDEO

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 
/ VALMIERA GLASS: From 
sand to stars (EN sub)

VALMIERA GLASS: The invisible force

Iepazīsties - Raivo!

AS Valmieras stikla šķiedra

https://www.youtube.com/watch?v=wxs2QccXWqk
https://www.youtube.com/watch?v=wxs2QccXWqk
https://www.youtube.com/watch?v=wxs2QccXWqk
https://www.youtube.com/watch?v=Rftspn0XFVg
https://www.youtube.com/watch?v=YAqpMN30oh4
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VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 
ir lielākais Latvijas dižāko vērtību – 
zemes un ēku – pārvaldītājs. Zeme un 
kultūrvēsturiskais mantojums, senas 
un modernas ēkas, valsts robežas 
un muitas infrastruktūra – tās ir 
valsts vērtības Latvijas cilvēkiem.

Mūsu redzējums ir moderna un efektīva 
darba vide publiskajai pārvaldei. 
Mūsdienās publiskais sektors apzinās 
nepieciešamību strādāt efektīvi, tajā 
skaitā izmantot nekustamos īpašumus. 

VNĪ ir trīs galvenie darbības virzieni:
 � nekustamo īpašumu uzturēšana 

pienācīgā kārtībā un iznomāšana;
 � nekustamo īpašumu attīstīšana;
 � valsts deleģēto funkciju izpilde.

PIEVIENOJIES MUMS

VNĪ strādā vairāk nekā 350 dažādu 
profesiju speciālistu. Mēs meklējam 
enerģiskus, par savām spējām 
pārliecinātus, profesionālus cilvēkus, kas 
palīdzētu mums pārvaldīt nekustamos 
īpašumus un nodrošināt ar piemērotām 
telpām publiskā sektorā strādājošos.

Mēs piedāvājam stabilu 
atalgojumu, sociālās garantijas, 
veselības apdrošināšanu, iespēju 
profesionāli attīstīties, ērtu darba 
vidi un draudzīgu komandu.

Pievienojies mums un nāc strādāt 
nozares lielākajā uzņēmumā!

VIDEO

VNĪ uz aktivitātēm bāzēts birojs

Skaties video stāstu un 
iepazīsti mūsu komandu!

Iepazīsti mūsu nekustamā 
īpašuma vadītāju komandu!

Valsts nekustamie īpašumi

https://www.youtube.com/watch?v=J6nVFrQttwc
https://www.youtube.com/watch?v=4GMxTcL9L-c
https://www.youtube.com/watch?v=4GMxTcL9L-c
https://www.youtube.com/watch?v=-LWyGuZYaxQ
https://www.youtube.com/watch?v=-LWyGuZYaxQ
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Valsts zemes dienests ir valsts nozīmes 
reģistru iestāde, kas uztur datus par 
Latvijas lielāko vērtību – zemi un būvēm.

Mēs gādājam, lai būtu pieejama 
informācija par visā valsts teritorijā 
esošajiem nekustamajiem īpašumiem 
un to īpašniekiem, par apgrūtinātajām 
teritorijām un adresēm. Dienests 
veic nekustamā īpašuma kadastrālo 
vērtēšanu, kā arī būvju un telpu grupu 
kadastrālo uzmērīšanu. Mūsu ikdiena 
sastāv no darba ar lieliem datu 
masīviem un sarežģītām informācijas 
sistēmām, lai datus reģistros droši 
uzglabātu un tos viegli pārvaldītu.

Informācija Valsts zemes dienesta 
datu bāzēs palīdz gudri pārvaldīt 
īpašumus, plānot teritoriālo 
attīstību un cilvēkiem veikt drošākas 
ar īpašumu saistītas izvēles!

KO MĒS DARĀM?
Valsts zemes dienests iegūst 
datus, reģistrē un uzkrāj, lai sniegtu 
daudzveidīgus  pakalpojumus valsts 
ģeogrāfiskās informācijas un nekustamā 
īpašuma pārvaldības jomā. Mēs dalāmies 
ar uzkrātajiem datiem ar valsts un 
pašvaldību iestādēm, ar uzņēmumiem, 

nevalstiskajām organizācijām un 
iedzīvotājiem. Uzturot šos reģistrus, 
mēs gādājam, lai uzkrātā informācija 
būtu vienkopus ērti lietojama ikvienam!

INFORMĀCIJA
Valsts zemes dienests ir tieslietu 
ministra pārraudzībā esoša iestāde, 
kas uztur valsts nozīmes reģistrus:
 � Kadastra informācijas sistēmu;
 � Apgrūtināto teritoriju 

informācijas sistēmu;
 � Valsts adrešu reģistra 

informācijas sistēmu;
 � Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas centrālo datubāzi.

PROFESIJAS
Lai pildītu dienestam uzticētos 
pienākumus, Valsts zemes dienesta 
komandā strādā vairāk nekā 
600 dažādu jomu profesionāļi, to 
skaitā kadastra inženieri, būvju 
kadastrālās uzmērīšanas speciālisti, 
metodikas eksperti, sistēmanalītiķi, 
finanšu analītiķi, ģeoinformātikas 
inženieri, IKT speciālisti u.c.

VIDEO

Valsts zemes dienests

Valsts zemes dienests

https://www.youtube.com/watch?v=9k1HupI2q5Y
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The Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials 
Innovations and Development Centre 
(RBIDC) is part of the Riga Technical 
University, Latvia (RTU). RTU RBIDC 
research team is composed of chemists, 
biologists, chemical and biomedical 
engineers, and materials scientists. 
RTU RBIDC scientists are working on 
well-defined materials science research 
areas dedicated to the development of 
biomaterials for bone tissue replacement 
and regeneration. RTU RBIDC is the 
biggest and the most modern biomaterial 
research centre in the Baltics, recently 
recognized by the European Commision 
as one of the forthcoming Centres of 
Excellence (H2020 Teaming Phase 2 
funded No:857287) and driving force 
in Latvia’s R&D performance.

The team has experience in coordination 
and participation in H2020, ESF, ERDF, 
EURONANOMED and ERA-NET projects 
closely cooperating with industrial 
partners. The biomaterials developed 
at RTU RBIDC have been tested in 
clinical practice for more than 15 years 
in more than 400 patient cases. The 

main areas of RTU RBIDC research 
activities include training and research 
on synthesis of calcium phosphates, 
preparation of inorganic/organic 
composite materials, bone cements, 
drug delivery system and upscaling 
of chemical engineering processes.

Scientific infrastructure and 
administrative facilities of total 
area more than 1000 m2 are 
available at the RTU RBIDC. All 
the investigations are carried out 
regarding ISO 9001:2015. Series of 
up-to date scientific infrastructure 
are available including synthesis 
reactors and analytical equipment (e.g. 
Surface area and pore size analyzer, 
Powder X-ray diffractometer, Fourier 
transformation infrared spectrometer, 
Laser granulometer, High temperature 
DTA/DSC, High energy dispergator, 
Optical high temperature microscope, 
Spray drying equipment, Field emission 
scanning electron microscope with 
Oxford Instruments EDS system, UV/VIS 
spectrophotometer, Rheometer, Ultra-
high performance liquid chromatograph 
coupled with UV, FLR and ELS detectors, 

Universal testing machine TiniusOlsen 
for mechanical testing, in 2019 Micro 
Computed Tomography System with 
the resolution of 500 nm etc.

VIDEOS

BBCE Introduction at RTU RBIAC

Kristine Šalma-Ancāne/
Sievietēm Zinātnē 2016

Piesakies par ēnu ķīmiķei Līgai 
Stīpniecei Ēnu dienā 2020!

“Aculiecinieks” : Reemigrācija zinātnē

UNESCO domapmaiņa “Ar 
iedvesmu par zinātni”

ZINĀTNE IEDVESMO

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

https://www.youtube.com/watch?v=9vSS84JuH8o
https://www.youtube.com/watch?v=tq_XbGXx_dg
https://www.youtube.com/watch?v=tq_XbGXx_dg
https://www.youtube.com/watch?v=1-dorMJ51ZU
https://www.youtube.com/watch?v=1-dorMJ51ZU
https://www.youtube.com/watch?v=9lLLx6T8BpY
https://www.youtube.com/watch?v=m3BruGXMdZI
https://www.youtube.com/watch?v=m3BruGXMdZI
https://www.youtube.com/watch?v=7XSLzcUMKCE
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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)

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.

VIDEO

VIZULO || Path Of Bright

Blackbird || Center Mount

Blackbird || Hanging Mount

Blackbird || Flood Mount

Stork Little Brother

Luscinia

Micro Martin

Vizulo || Production

Citintelly | Livani, Latvia

Vizulo

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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In 2021, Webhelp Latvia has expanded its 
borders and now we have three offices:
 � Two in Riga: Skanstes street 54 

and Kr. Valdemara street 21
 � A brand-new office in 

Daugavpils, Parades street 1;

Each office is a unique business entity 
and we provide outsourcing services for 
different global brands. Our services 
include sales, accountancy, IT solutions, 
technical support, content moderation, 
data entry and even more. Mostly we 
have positions that require Latvian and/
or Russian, plus English language.

We are listening and finding solutions!

Webhelp’s core is Customer Service. Our 
top priority is listening to our customers 
and helping them find solutions. We 
are passionate about making the world 
easier and smoother for people, and 
our employees are located right at 
the bottom of our company’s heart.

Everyone in our company is recognized 
for their contribution. Working with 
our clients, serving our customers and 

keeping everything flowing smoothly 
– it all forms the backbone of our 
service offering. That essential hard 
work is important to acknowledge. 

We are looking for colleagues who 
want to work with us around our 
offices in Latvia. We appreciate 
communication skills, passion for 
people and technical shrewdness. 
Our goal is to provide customers with 
world’s best customer service.

In addition, we understand that the 
COVID-19 pandemic disrupts many 
employment situations and therefore 
compiled resources to help our 
employees receive work-from-home 
opportunities, and we update them as 
often as we find more information.

CONTACTS

 viktorija.serkova@webhelp.com

 eduards.liberts@webhelp.com

 webhelplatvia.teamtailor.com

Webhelp Latvia
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Starptautiska darba pieredze 
Norvēģijā un Zviedrijā. Mājvieta 
vairāk kā 200 profesionāļiem un 
tiem, kuriem darbs ir kaislība.

Mēs nodrošinām kompetenci un 
kvalitāti 3 galvenajos virzienos:
 � Monolītas betona konstrukcijas
 � Industriālās betona grīdas
 � Parketa/klona grīdas

MŪSU VĒRTĪBAS

Klients 
Augsta darba ētika profesionālā 
meistarība ir nenovērtējami svarīga. 
Precīzi izpildot prasības, paveicam 
darbu savlaicīgi un visaugstākajā 
kvalitātē. Klienti novērtē šo entuziasmu. 
Nereti kļūst arī par mūsu draugiem.

Komandas darbs 
Priecājamies, ka darbinieku 
personības veido mūsu uzņēmumu 
un padara to dzīvu. Pamatvērtība ir 
saglabāt darba vidi draudzīgu. Mēs 
aizrautīgi strādājam kopā un tikpat 
aizrautīgi kopā arī atpūšamies.

Rūpes 
Par vides aizsardzību un dabu. Mēs 
esam atbildīgi par mūsu planētu, 
un cenšamies saglabāt to tīru un 
neaizskartu. darbā izmantojam dabai 
draudzīgus materiālus un tehnoloģijas.

Atbildība 
Mums ir svarīga mūsu darbinieku 
veselība, drošība un labklājība. 
Atbildība, godīgums un uzmanība 
detaļās ir galvenās vērtības, 
kuras ievērojam mūsu darbā.

SIA XTM
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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

Zalaris

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

PRIEKŠROCĪBAS

Priekšrocības un bonusi, ko 
sniedzam darbiniekam.

Atbalsts ģimenēm
 � Apmaksātas brīvdienas dzīves 

svarīgākajos mirkļos
 � Piedzimstot bērniņam — 

vienreizējs finansiāls atbalsts

 � Papildus atvaļinājuma 
dienas par bērniem

 � Zinību diena — visiem 
vecākiem brīvdiena

 � Ziemassvētku pasākums bērniem
 � Sporta spēles ar visu ģimeni
 � Papildus atvaļinājuma dienas par stāžu

Veselības aprūpe
 � Veselības apdrošināšana
 � Apmaksāts sports
 � Brilles darbam

Izglītības veicināšana
 � Kursi, semināri, konferences
 � Apmaksāti sertifikāti 

kvalifikācijas celšanai
 � Pluralsight apmācības
 � Apmaksāts mācību atvaļinājums
 � Starpkomandu pieredzes apmaiņa

Iedvesmojoši pasākumi
 � Komandu saliedēšanās pasākumi
 � Latviešu gadskārtu svinības
 � Projektu nodošanas mazās svinības
 � Dalība sporta pasākumos
 � Uzņēmuma kopsapulces

Laimīgai ikdienai
 � Apmaksāta automašīnas 

stāvvieta Rīgas centrā
 � Elastīgs darba laika sākums
 � Iespēja strādāt attālināti
 � Augļi birojā
 � Kafija, tēja dienas možumam

VIDEO

Programmētājs Ivars par to, 
kā ir strādāt 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

ZZ Dats

https://youtu.be/MAk5euKY14c
https://youtu.be/MAk5euKY14c
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


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinies ar mums:

+371 67089025    |    karjera@rtu.lv

RTU Karjeras centra izdevums
“Karjeras diena 2021”

Atbildīgā par izdevumu Linda Gremzde
Datordizaineris  Doku Pauls
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