
Karjeras diena
2020

06. marts
10.00–16.00

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala



RTU Karjeras centra izdevums
“Karjeras diena 2020”

Atbildīgā par izdevumu Linda Gremzde
Datordizaineris Pauls Blumbergs

Tiražētājs Jelgavas tipogrāfija



Atbalstītāji:

Organizē:

RTU Karjeras diena 2020



4

RTU rektors akadēmiķis
LEONĪDS RIBICKIS

Sveicināti, Karjeras dienas dalībnieki! 
Darbs ir tas, kas par cilvēku pastāsta vairāk nekā 

visdaiļrunīgākie vārdi. Darba augļi neviltoti parāda, 
kas mēs esam un ko spējam sasniegt. Taču darbs ir 
arī tas, kas paņem mūsu dienas vislielāko daļu, tāpēc 
ir tik svarīgi dzīvē atrast savu īsteno profesionālo 
aicinājumu, kuram mēs ar prieku varētu ziedot 
savu laiku un kurā varētu rast gan piepildījumu sev, 
gan arī sniegt labumu citiem un savai valstij.  

Lai šo visu sasniegtu, ir nepieciešama laba izglītība. 
Tādi zināšanu pamati, kas ļauj apgūt jaunas prasmes 
un iemaņas, jo mūsu straujajā tehnoloģiju attīstības 
laikmetā nevar aprobežoties tikai ar augstskolas laikā 
iegūtajām zināšanām, bet ir jāmācās visu mūžu. 

RTU Karjeras diena ir lieliska iespēja ne tikai 
studentiem, bet ikvienam Latvijas iedzīvotājam 
vienkopus iepazīties ar vadošo uzņēmumu 
piedāvātajām darba iespējām. Karjeras dienas 
apmeklētājiem novēlu sameklēt sev tīkamu prakses 
vai darba vietu, bet nākotnē atrast sevī spēku un 
drosmi, lai dibinātu savu uzņēmumu un paši kļūtu 
par darba devējiem. Nemainīga vērtība dzīvē ir 
zināšanas. Ja būs tās, būs arī darbs un labklājība ne 
tikai katram individuāli, bet mums visiem kopā. 

Lai veiksmīga RTU Karjeras diena!
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Ieteikumi sarunai ar uzņēmumu

Lai Tava dalība Karjeras dienā būtu rezultatīva, padomā, 
pirms dodies pie uzņēmumu stendiem Karjeras dienā!

 Jautā potenciālajam darba devējam par prakses vai darba saturu!
 � Kādas zināšanas un izglītība ir nepieciešama, lai pievienotos uzņēmumam?
 � Kādas īpašības un prasmes tiek gaidītas no pretendentiem uz šo vakanci?
 � Kādi būs galvenie darba pienākumi? Ko vajadzēs darīt papildus?
 � Kāda būs tipiskā prakses vai darba diena? 
 � Kādas ir iespējas attīstīties nozarē?
 � Ar kādām grūtībām varu saskarties? 

 Jautā par uzņēmuma kultūru!
 � Kādi ir uzņēmuma nākamā gada plāni?
 � Ko uzņēmums vēlas sasniegt piecu gadu laikā?
 � Kādas uzņēmumā ir tradīcijas? 
 � Vai tiks atbalstītas studijas universitātē?
 � Vai būs mentors, kurš palīdzēs apgūt visu nepieciešamo?

 Jautā par darba apstākļiem!
 � Kāds ir darba laiks? Cik strikts ir darba laiks?
 � Vai būs jādodas izbraukumos vai komandējumos?
 � Kāda ir saskarsme ar kolēģiem un/vai klientiem?

 Noskaidro, kāds būs atlases process un komunikācija pēc Karjeras dienas!
 � Kā tiek atlasīti darbinieki uzņēmumā? 
 � Ar ko man sākt, ja vēlos strādāt šajā uzņēmumā?
 � Kāda ir prakses iziešanas kārtība? Ko man nepieciešams 

jau laicīgi uzzināt/sagatavot/izdarīt?
 � Kam uzņēmumā pievērš uzmanību (pieredzei, izglītībai, 

prasmēm, priekšstatam intervijas laikā)?
 � Kad varētu gaidīt atbildi no Jums? 
 � Ar kuru personu var sazināties, ja rodas kādi jautājumi?

 Papildu jautājumi
 � Ja vēlos strādāt šajā uzņēmumā, ko varat ieteikt darīt jau studiju laikā? 
 � Kuriem priekšmetiem vai aktivitātēm pievērst uzmanību?
 � Vai šajā uzņēmumā ir iespējams izstrādāt studiju noslēguma darbu?
 � Kāds ir iespējamais atalgojums? 
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Komunikācijas turpināšana ar uzņēmumiem pēc Karjeras dienas

Lai Karjeras dienas laikā iegūtā informācija un izveidotais pirmais kontakts ar 
uzņēmumiem sniegtu Tev reālas prakses vai darba iegūšanas iespējas, svarīgs ir 
iespaids un komunikācija, ko veidosi pēc Karjeras dienas.
Pastāv viedoklis, ka uzņēmums izvērtē tikai CV, un motivācijas vēstule netiek 
ņemta vērā un tā ir tikai formalitāte. Var būt arī tā. Taču, ja motivācijas vēstule ir 
bezpersoniski copy-paste uzrakstīta, tā var pazemināt Tavas izredzes, jo parādīs 
nolaidīgu attieksmi un intereses trūkumu. Savukārt, daži uzņēmumi vairāk uzmanības 
velta tieši motivācijas izpētei. 
Sagatavojām dažus ieteikumus, kas palīdzēs veidot lietišķu komunikāciju un veidot 
profesionālu priekšstatu par sevi.

 Pirms pievienot vēstulei pieteikuma dokumentus uzņēmumam, pārbaudi, vai:
 � CV un motivācijas vēstule izskatās saprotami un strukturēti,
 � visā dokumentā tiek izmantots viens fonts, burtu stils un formatējums,
 � motivācijas vēstule ir adresēta īstajai personai 

vai konkrētam uzņēmumam,
 � ja izmantojat foto, tas ir profesionāls portrets uz gaiša fona,
 � CV un motivācijas vēstulē nav gramatisko kļūdu, 
 � kontaktinformācija ir iekļauta, tā ir precīza, e-pasta adrese ir lietišķa,
 � CV un motivācijas vēstules elektroniskajai versijai 

ir korekts nosaukums (vards_uzvards_cv),  
 � CV un motivācijas vēstule ir saglabāta pdf formātā, lai 

uz cita datora neveidojas formatējuma nobīdes.

 Rakstot e-pastu, pārbaudi: 
 � vai vēstulē nav palikusi iepriekšējā sarakste un nefigurē citi adresāti,
 � norādi vēstules tēmu Subject sadaļā,
 � sasveicinies, atgādini par sevi, atvadies,
 � paraksties, norādot telefona numuru, lai ar Tevi viegli var sazināties. 

Tad, kad CV un motivācijas vēstule ir nosūtīta, Tev ir jābūt gatavam 
pirmajai telefonsarunai ar uzņēmuma pārstāvi, kas arī ir svarīga. 

 Telefonsarunas ātrie padomi:
 � Redzot nepazīstamā numura zvanu, atrod klusāku vietu sarunai. Ja 

sarunāties nav ērti, nekautrējies laipni palūgt pārzvanīt pēc noteikta laika.
 � Satraukumā sarunātais var piemirsties. Ja ir iespēja, sagatavojies 

pierakstīt intervijas laiku, vietu un citas svarīgas detaļas.
 � Sagatavo 1-2 teikumos informāciju par sevi. Pārlasi, motivācijas vēstuli,  

ja veltīji laiku, lai to sagatavotu, visas atbildes Tev jau ir. 
 � Klausies. Nav nepieciešams atbildēt uzreiz. Ja 

nesaprati jautājumu, nekautrējies pārjautāt.
 � Parādi interesi un uzdod jautājumus.  
 � Pēc telefonsarunas pajautā sev – kāds ir Tavs iespaids? Vai 

Tu joprojām vēlies šeit doties praksē vai strādāt?



RTU Karjeras diena 2019
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ACB

ACB GRUPA 

ACB GRUPA 

Spēcīga komanda ceļu un tiltu būvniecības jomā, kas piedāvā
pilnu projekta apkalpošanu - no materiālu ražošanas līdz 
infrastruktūras izveidei. 

PAR MUMS

ACB Grupā  ietilpst uzņēmumi, kuru galvenie darbības virzieni ir ceļu un tiltu būvniecība, 

rekonstrukcija un būvniecības izejmateriālu ražošana. Grupa apvieno būvuzņēmējus ar kopīgu 

mērķi – radīt kvalitatīvu, ilgtspējīgu un mūsdienīgu galaproduktu. 

Uzņēmumu grupā šobrīd strādā ap 770 cilvēku, tostarp sertificēti ceļu, tiltu, ēku, 

dzelzceļu, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvinženieri un projektētāji. 

Gada laikā vidēji tiek realizēti vairāk kā 100 lielāki un mazāki būvprojekti. Asfalta un citu 

materiālu ražošana notiek 8 rūpnīcās dažādos Latvijas reģionos.  

ACB Grupu veido seši uzņēmumi: AS “A.C.B.”, SIA “8 CBR”, SIA “Ceļi un tilti”, SIA “ACB Betons” 

SIA “Salenieku Bloks” un SIA “SMP Būve”.

MŪSU VĒRTĪBAS 

PIEVIENOJIES MUMS! 

Aicinām mūsu komandai pievienoties RTU studentus un absolventus no sekojošām 1.līmeņa un 

bakalaura studiju programmām: 

 Transportbūves 

 Būvdarbu vadīšana 

 Ekonomika 

 Darba aizsardzība 

 Vispārējā kvalitātes vadība 

 ACB Grupā Tev būs iespēja: 

 nostiprināt savas teorētiskās zināšanas praksē dinamiskos būvniecības projektos 

 apgūt papildus zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos 

 iepazīt uzņēmumu gan darbā, gan atpūtā

 iegūt profesionālus un atsaucīgus kolēģus  

 nostiprināt pārliecību par savas profesionālās izvēles pareizību. 

MŪSU KONTAKTI 

ACB GRUPA
Web www.acb.lv 
E-pasts darbs@acb.lv 
Tālrunis 67627782 
Adrese Ziepniekkalna iela 21A  

Rīga, LV-1004 

CEĻI VIENMĒR VED NO CILVĒKA PIE CILVĒKA. TIE SAVIENO KATRU NO MUMS AR VISU 
LATVIJU, AR VISU PASAULI. TĀPĒC MĒS STRĀDĀJAM , LAI CILVĒKI VARĒTU NOKĻŪT 
VIENS PIE OTRA DROŠI, MIERĪGI UN ĒRTI. 

ACB GRUPA - spēcīga profesionāļu komanda  
ceļu un tiltu būvniecības jomā
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Accenture
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Air Baltic Corporation

MISSION
Companies’ mission is to create value by 
pursuing all business opportunities and 
to be the Baltic region’s preferred airline, 
stepping outwards to Eastern, Central 
and Western European markets. The 
guiding strategy for airBaltic is to be the 
airline of choice providing safe & reliable, 
good value, high quality transportation 
services in all markets in which it is 
present. airBaltic business strategy is to 
build on its dominant position of Riga’s 
unique geographic position to build an 
efficient transfer network between all 
destinations served and especially between 
east, west, north and south markets.

The following priorities apply for 
airBaltic in order of sequence:
Safety
Punctuality
Service

INTERESTING FACTS ABOUT THE 
COMPANY

Latvian airline A/S Air Baltic Corporation 
(airBaltic) was founded in 1995. Its 
primary shareholder is the Latvian state, 
which holds 80.05% of the stock, while 
Lars Thuesen holds around 20% through 
his fully-owned Aircraft Leasing 1 SIA. 
airBaltic is a hybrid airline taking the 
best practices both from traditional 
network airlines and low cost carriers.
In 2008, airBaltic changed its operating 
model from a point-to-point carrier 
to a network airline making Riga a 
connecting hub between East and West.

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

The airline offers low fare tickets in its 
network spanning Europe, Scandinavia, 
Russia, CIS and the Middle East. The prices 
are competitive not only with other airlines, 

but also with the prices of bus, car, train or 
ferry travel. Tickets are available not only 
for direct but also for transfer flights.

NUMBER OF EMPLOYEES

1700

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES
 � service oriented person
 � ability to work under pressure
 � high sense of responsibility
 � problem solving skills

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES
 � Full-time employment
 � Internship
 � Full-time shift work
 � Training programmes

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS
 � All students from Faculty 

of Civil engineering
 � All students from Faculty of computer 

science and information technology
 � All students from Faculty of 

electronics and telecommunications
 � All students from Faculty of engineering 

economics and management
 � All students from Faculty of mechanical 

engineering, transport and aeronautics

COMPANY IS INTERESTED IN
 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Graduates

CONTACTS

SABĪNE LEITE

 29396477

 sbn@airbaltic.lv

 careers.airbaltic.com

With more than 20 years of experience and 
big promises for the future, airBaltic is 
one of the top employers in Latvia. It is not  just 
our team’s conviction – various nationwide 
surveys have placed airBaltic among 
the most desirable employers for many years 
running. airBaltic is dynamic and multinational – 
representatives from 30 different nationalities 
work together, each individual contributingtheir 
skills and knowledge to the company’s 
performance management process.

Companies' mission is to create value by pursuing all business opportunities and to be the Baltic region's 
preferred airline, stepping outwards to Eastern, Central and Western European markets.
Our main vision is to build on its dominant position in the Baltics origin-destination market by leveraging the 
growth potential of Riga’s unique geographic position to build an efficient transfernetwork between all 
destinations served and especially between east and west and north and south markets.

airBaltic is known globally as the most punctual airline 
in the world according to OAG research. Moreover, 
airBaltic has been recognized as one of the top 
employers in Latvia for the fifth year in a row by the 
recruitment agency CV-Online Latvia.

Safety
A safe and reliable service 
is our first priority. The 
fulfillment of maximum 
security standards is the 
basis of anything we do.

Punctuality
Punctuality stands right next 
to safety. We aspire to 
achieve the highest punctu-
ality indicators among the 
increasing number of 
routes.

Service
airBaltic aims for a 
qualified and well-trained 
team that takes an individ-
ual approach with each 
customer where service is 
required.

About us

Mission and vision

Our awards

Our values

845
Cabin and
flight crew

570
Commercial

departments

145
Technicians

CAPA
Regional Airline

of the Year 
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Albert Cliff

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Albert Cliff is a leading provider of 
Executive Recruitment solutions to 
global Financial Institutions within the 
Continental and Eastern European 
Markets. Company specialises in 
recruiting Senior Professionals for a wide 
range of Global Investment Banks, Blue 
Chip Companies, Strategy Consultants, 
Hedge Funds, Asset Management, 
M&A and Corporate Finance Boutiques, 
Private Equity Funds and Trading 
houses across mainland Europe and the 
Emerging Markets. Our purpose is to 
bring skilled people together to build the 
future. At Albert Cliff, we change lives by 
finding our candidates the right roles and 
opportunities, and by identifying the right 
talent for our clients. We build careers. 
We build companies. We build futures.

INTERESTING FACTS ABOUT THE 
COMPANY

 � Recruiters, also known as Headhunters 
are up and coming profession.

 � Within 2 years you will have 
a possibility to hire and 
manage your own team

 � At Albert Cliff you will be able 
to travel for business

 � Apart from daily tasks, we love doing 
various activities such as playing 
football, volleyball, floorball, table 
tennis, playstation & table football.

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Worldwide

NUMBER OF EMPLOYEES

25

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

 � Ambitious Personality
 � Motivation/Hunger for money
 � Sales/Interpersonal skills
 � Business Acumen
 � Tenacity/Stress Resistance
 � IT Savviness

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Full-time employment

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS

All RTU students

COMPANY IS INTERESTED IN

 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students
 � Doctor studies
 � Graduates

CONTACTS

LĪGA BAREIKA

 Kr. Valdemāra street 62, Riga, 
LV-1013

 +371 661 021 88

 liga.bareika@albertcliff.com

 albertcliff.com

 linkedin.com/company/
albert-cliff-limited/
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VEIKSMES
STĀSTS

ARTJOMS ČERNOUSS
I graduated from University of Plymouth in Maritime 
Business and Logistics in 2013. After working for 3.5 
years in London in different roles I have moved back to 
Riga to be closer to my family. For 2 years I have worked 
as Sales Consultant/Coach before I was referred to 
Albert Cliff by a friend already working there. When I 
joined I had no idea what recruiters do, but my Team 
Leader along with my colleagues have helped me grow 
professionally and I have managed to become a Senior 
Consultant in my first year here. Now I am 100% sure 
that joining Albert Cliff was one of the best decisions!

WINSTON MASON
I started with Albert Cliff in the summer of 2017, 
when I first moved to Riga. I felt very welcome, and 
fit in quite quickly. Without any prior recruitment 
experience, I immediately recognised the opportunity 
for development, with plentiful help and advice 
willingly available from the team. After 2 and a half 
quick years, the kind of exposure I have received has 
been phenomenal, which has helped me shape myself 
into a well-rounded professional. After multiple 
promotions, with clear and transparent career 
paths and goals, Albert Cliff is the perfect place to 
truly get out what you put in. It can be extremely 
rewarding financially, allowing one to control your 
own destiny, with no boundaries for success.
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ALUKON

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

ALUKON ir vadošais nākotnes ēku stikla 
fasāžu konstrukciju, logu un durvju 
ražotājs un piegādātājs. ALUKON ir 
ražošanas kompānija, kas ir daļa no 
APS HOLDING ražošanas grupas. 
APS HOLDING vēsture ir no 1994.
gada. ALUKON piedāvā jebkuras 
sarežģītības pakāpes un konfigurācijas 
alumīnija konstrukciju projektēšanu, 
izgatavošanu un uzstādīšanu. Mūsu 
produkcijas asortimentā ietilpst: dažādu 
sistēmu logi un durvis, stikla fasādes, 
ziemas dārzi, iekšējās starpsienas, 
kā arī ugunsdrošas konstrukcijas un 
durvis. Uzņēmuma vislielākā vērtība 
– pieredze un realizēti projekti.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

ALUKON – 25 GADU PIEREDZE 
STIKLOTO KONSTRUKCIJU 
IZGATAVOŠANĀ UN UZSTADĪŠANĀ.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

 � Latvija
 � Skandināvija
 � Lielbritānija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

150

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � atbilstoša profesionālā vai tehniskā 
izglītība, vismaz sākotnējs līmenis

 � Autocad pieredze un iemaņas
 � vismaz izpratne par būvniecības 

vai stikla konstrukcijām, vēlama 
1 gada darba pieredze

 � teicamas latviešu un krievu 
valodas zināšanas, labas 
angļu valodas zināšanas

 � atbildības sajūta un spēja strādāt 
komandā un patstāvīgi

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Arhitektūras fakultāte
 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 

fakultātes studenti
 � Būvniecība

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

VITĀLIJS SUŠKOVS

 Plieņciema iela 15, Mārupe, 
Mārupes nov., LV-2167

 67068845

 alukon@alukon.lv

 www.alukon.lv
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Augstsprieguma tīkls
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 
AS “Augstsprieguma tīkls” ir Latvijas 
elektroenerģijas sistēmas mugurkauls - 
pārvades tīkls, kas sastāv no 330 kV un 
110 kV elektroenerģijas pārvades līnijām 
un apakšstacijām, kas nepieciešamas 
elektroenerģijas tālākai pārvadīšanai 
pārvades sistēmas lietotājiem. 
Atbildīgs par elektropārvades tīkla 
attīstību un drošu savienojamību ar 
citu valstu energoapgādes sistēmām.
 � 5423 km augstsprieguma līniju 

un kabeļu kopgarums
 � 140 apakšstacijas
 � 275 autotransformatori
 � 6 starpsavienojumi ar kaimiņvalstīm
 � Platīna godalga Ilgtspējas 

indeksā (2019)
 � Ģimenei draudzīgs komersants

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
AST sadarbībā ar Eiropas pārvades 
sistēmu operatoru apvienību 
ENTSO-E izstrādā Eiropas Savienības 
likumdošanas aktus tālākai tirgus 
integrācijai Eiropas mērogā.  AST ir 
atbildīgs par vairāku 100 km garu 
elektropārvades līniju izbūvi Latvijas 
teritorijā, lai rekonstruētu un modernizētu 
augstsprieguma apakšstacijas un 
elektroenerģijas sadales punktus.

DARBINIEKI UZŅĒMUMĀ
AST virzītājspēks ir attīstība, bet 
panākumu atslēga – vairāk nekā 
500 profesionālu un atbildīgu 
darbinieku komanda, kuri rūpējas par 
elektroenerģijas pārvadi un attīstību. 
Aicinām motivētus, zinātkārus un uz 
attīstību vērstus augstskolu studentus 

un absolventus, kuri vēlas ietekmēt 
enerģētikas nozares attīstība nākotnē.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1.līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra student
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
 Dārzciema iela 86, Rīga

 677 283 53

 personals@ast.lv

 www.ast.lv

 @Augstspriegumatikls

 @ast_lv

 Augstsprieguma tīkls AS

DMITRIJS KOSTROVS
Elektrotehniķis

“Paldies AST darbiniekiem par lielo atsaucību un palīdzību 
mācību procesā, jo diezgan bieži uz jautājumiem, kuriem 
pats nevarēju atbildēt, man palīdzēja atbildēt kolēģi. 
Savu pieredzi šajā uzņēmumā vērtēju ļoti pozitīvi 
un droši varu ieteikt jaunajiem speciālistiem 
AST kā lielisku darba vai prakses vietu.”
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Baltijas-Amerikas 
Brīvības Fonds

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) 
misija ir stiprināt saikni starp ASV un 
Baltijas valstīm, īstenojot izglītības 
un apmaiņas programmas. Galvenās 
BAFF  mērķa grupas ir studenti, jaunie 
zinātnieki un jomu eksperti, kuriem ir 
iespēja iesaistīties trīs dažādās stipendiju 
programmās. Studentiem tiek piedāvātas 
prakses iespējas ASV uzņēmumos, 
saņemot ikmēneša stipendiju, kas sedz 
visas izmaksa. Savukārt zinātniekiem 
Fonds piedāvā iespēju veikt apmaksātus 
pētījumus ASV universitātēs un 
zinātniskajos centros. BAFF investē 
Baltijas valstu cilvēkresursos un 
atbalsta reģiona attīstību.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Lai nodrošinātu BAFF misijas īstenošanu 
un novērstu augsti kvalificētu 
speciālistu aizbraukšanu no Latvijas, 
visiem programmu dalībniekiem pēc 
pieredzes un zināšanu iegūšanas ASV 
vismaz uz diviem gadiem jāatgriežas 
Latvijā un jāiegulda iegūtās prasmes un 
zināšanas Baltijas reģiona attīstībā.
Piesakoties BAFF programmām, 
dalībniekiem tiek dota iespēja ne 
tikai pilnveidot savas profesionālās 
zināšanas savā izvēlētajā jomā, bet arī 
apceļot un iepazīt ASV nozīmīgākās 
vietas, kultūru un vēsturi.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

BAFF darbojas Baltijas 
valstīs un Amerikā.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Lai iegūtu kādu no BAFF stipendijām, 
kandidātiem jābūt mērķtiecīgiem, 
zinošiem savā izvēlētajā nozarē, 
ar skaidru nākotnes vīziju un 
mērķi, kā arī labām angļu valodas 
zināšanām. Pretendentiem jāpiemīt 
gan vēlmei mācīties un attīstīt 
sevi, gan arī patriotismam – vēlmei 
profesionāli attīstīties Latvijā 
un veicināt valsts izaugsmi.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Prakse
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Apmācības

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

ILZE BEMBERE

 Valdemāra Centrs, 
Kr. Valdemāra 21-20, Rīga

 67035270

 ibembere@ciee.org

  balticamericanfreedomfoundation.
org

 fb.com/Baltic.American.Freedom.
Foundation
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BEST-Riga

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

BEST-Riga ir internacionāla studentu 
organizācijā, kas Rīgā darbojas jau 
no 1993 gada. Organizācijas misija ir 
attīstīt studentus, piedāvājot dažādus 
servisus, sākot ar prasmju attīstošiem 
treniņiem beidzot ar intensīviem kursiem 
par kādu noteiktu tēmu. Mūsu vīzija ir 
vienoti dažādībā, tā kā BEST (Board 
of European Students of Technology) 
darbojas 34 valstīs un 94 universitātēs 
svarīgi ir vienot studentus no visām 
šīm valstīm. Kopumā BEST-Riga šobrīd 
darbojas 26 biedri,  kuri aktīvi organizē 
pasākumus Rīgā un izmanto iespējas, 
lai aizbrauktu uz kādu pasākumu citā 
valstī. BEST paplašina Tavu redzesloku, 
attīsta spējas un ļauj apceļot Eiropu 
par studentam draudzīgu cenu!

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

 � Organizācija Rīgā darbjas jau 26 gadus
 � Eiropā darbojas 94 lokālās 

grupas 34 valstīs
 � Organizācijā kopumā ir 3300 biedru
 � Organizācija sniedz iespēju 

biedriem piedalīties dažādos 
pasākumos visā Eiropā

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Eiropa

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Biedru skaits Rīgā - 26

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Organizācijā aicinam iesaistīties 
darboties un attīstīties 
gribošus studentus

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Papildizglītība
 � Projekta tips/izstrāde
 � Apmācības

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
 info@best.rtu.lv

 best.rtu.lv

 BEST Riga

 @bestriiga
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BINDERS

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

CBF SIA “Binders” ir 1993.gadā dibināts 
ceļu būves uzņēmums. Šobrīd – viena no  
apjomīgākajām, spēcīgākajām nozares 
kompānija Latvijā, kas profesionāli 
un atbildīgi veic jebkura apjoma un 
sarežģītības infrastruktūras objektu 
būvniecību un rekonstrukciju.Kompānijas 
rīcībā ir divas asfaltbetona ražošanas 
rūpnīcas – Vangažos un Daugavpilī.  Tās 
ražo visaugstākajām kvalitātes prasībām 
atbilstošus dažādus ceļu segumus. 
Uzņēmumā strādā akreditēta ceļu 
būvmateriālu testēšanas laboratorija, kas 
pārbauda ražošanas procesa izejvielas un 
jau saražotā materiāla kvalitāti.”Binders” 
būvēto, rekonstruēto objektu ģeogrāfija ir 
plaša, taču galvenokārt strādā  Vidzemes 
reģionā, Pierīgā un Rīgā, bet pēdējo 
gadu laikā apjomīgi infrastruktūras 
objekti uzbūvēti vai būvniecība 
turpinās arī Latgalē un Kurzemē.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Kompānija strādā ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām. Jauniešiem šeit ir lieliska 
iespēja praktiski iepazīt ceļu būves 
mūsdienīgāko aprīkojumu darbībā un tā 
iespējas. Uzņēmumā ir lielisks kolektīvs ar 
vairā kā 20 gados pārbaudītām iekšējām 
vērtībām. “Binders” prot ne vien smagi 
strādāt, bet arī lieliski atpūsties kopīgajos 
sporta svētkos, gadu mijas ballēs un 
citos uzņēmuma iekšējos pasākumos.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

CBF SIA “Binders” vidējais darbinieku 
skaits sasniedz 400.  Uzņēmuma spēks 
ir profesionāla komanda, ko veido 
gan pieredzējušo ceļu būves projektu 
vadītāju zināšanas un nosvērtība, 
gan jaunu, perspektīvu speciālistu 
aizrautība un degsme. Kompānija 
realizē profesionālās izaugsmes politiku, 
kuras viens no pamatprincipiem ir 
iespēja augt un karjerā attīstīties jau 
esošajiem uzņēmuma speciālistiem. Tas 
nozīmē, ka “Binders” nebaidās vadošus, 
atbildīgus amatus uzticēt arī gados 
salīdzinoši jauniem speciālistiem.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Būvdarbu vadīšana
 � Būvniecība
 � Inovatīva ceļu un tiltu inženierija
 � Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 � Transportbūves

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

ANDA NEMME

 Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073

 67810579; 27803137

 personals@binders.lv

 www.binders.lv
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Bonava

“Mēs būvējam ne tikai 
mājas, mēs veidojam 
draudzīgas apkaimes”W
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+371 67567841 w o r k @ b o n a v a . l v

B O N A V A  L A T V I J A

M Ū S U  V Ē R T Ī B A S
Draudzīgums
Mēs pret ikvienu izturamies draudzīgi, 
laipni un ar iejūtību.

Izcils sniegums
Mēs optimizējam savu ikdienas darbu, 
izvirzot prioritātes, sadarbojoties un 
mācoties gan no savām kļūdām, gan no 
labajiem piemēriem.

Degsme
Mēs savu darbu darām ar degsmi. Mēs 
mīlam savu darbu, risinot problēmas un 
izaicinot veco, ierasto lietu kārtību, tomēr 
nezaudējam līdzsvaru starp darbu un 
personīgo dzīvi.
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“Mēs būvējam ne tikai 
mājas, mēs veidojam 
draudzīgas apkaimes”W
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B O N A V A  L A T V I J A

M Ū S U  V Ē R T Ī B A S
Draudzīgums
Mēs pret ikvienu izturamies draudzīgi, 
laipni un ar iejūtību.

Izcils sniegums
Mēs optimizējam savu ikdienas darbu, 
izvirzot prioritātes, sadarbojoties un 
mācoties gan no savām kļūdām, gan no 
labajiem piemēriem.

Degsme
Mēs savu darbu darām ar degsmi. Mēs 
mīlam savu darbu, risinot problēmas un 
izaicinot veco, ierasto lietu kārtību, tomēr 
nezaudējam līdzsvaru starp darbu un 
personīgo dzīvi.

“Veiksmes stāsts”
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+371 67567841 w o r k @ b o n a v a . l v

B O N A V A  L A T V I J A

I E S T Ā Š A N Ā S  I E S P Ē J A S

Fakti par uzņēmumu

“Prakse vienā no lielākajiem nekustamo
īpašumu attīstītājiem Latvijā man
nozīmē neatsveramu pieredzi. Papildus
teorētiskajām studijām augstskolā tieši
te redzu, kā procesi notiek realitātē.
Apvienojot studijas ar praksi, esmu
ieguvējs, jo izprotu būvniecības un
nekustamo īpašumu nozari ne tikai
no teorētiskās, bet arī praktiskās
puses. Prakse Bonava ir vairojusi manu
motivāciju studēt un uzzināt arvien
vairāk. 

Pilnas slodzes darbs
Līgumdarbs vai pusslodze
Prakse

Kontakti

Mēs esam jauns, strauji augošs
uzņēmums, taču mūsu saknes ir stipras
un spēcīgas – biržā kotēta kompānija
ar stabilu finansējumu, kuras darbība
aizsākta jau trīsdesmitajos gados. Mēs
esam dedzīgi, pozitīvi un aizrautīgi savā
darbā. Mēs nepārtraukti attīstāmies
un palīdzam cits citam arī ārpus valstu
robežām. Kaut arī plaša un starptautiska,
mēs esam kompānija ar ģimenisku sajūtu.

U Z Ņ Ē M U M U  I N T E R E S Ē

Bakalaura studenti
Maģistra studenti
Absolventi

Brīvības gatve 275, Rīga, LV-1006
+371 67567841
ginta.eisaka@bonava.com 
www.bonava.lv
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Bucher Municipal

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Bucher Municipal SIA dibināta 
2004.gada 1.jūnijā. Mēs esam Šveices 
koncerna Bucher Industries meitas 
uzņēmums, kura galvenais darbības 
virziens ir komunālās tehnikas ražošana, 
pārdošana un nozares attīstība. 

Uzņēmums savu darbību Ventspilī 
uzsāka tikai ar montāžu, bet laika 
gaitā uzņēmumā tika paplašināts 
ražošanas process, iekļaujot tajā 
metālapstrādes, metināšanas un 
virsmas apstrādes darbības.

2015.gada novembrī no Bucher 
Municipal ražošanas līnijas 
nonāca pirmā gatavā mašīna, kas 
paredzēta ielu uzkopšanai.

Samontētā tehnika tiek sūtīta tieši 
pie produkcijas pasūtītājiem uz Krieviju, 
Franciju, Itāliju, Šveici, Vāciju, Spāniju, 
Grieķiju, Ukrainu, Kanādu, Austriju, 
Ķīnu un daudzām citām valstīm.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmums ir ieviesis Lean. Tas nozīmē, 
ka tiek sakārtotas un uzlabotas drošas 
un  ergonomiskas darba vietas.  Tiek 
samazinātas nelietderīgās darbības, 
zudumi un tiem patērētais laiks. Mums 
ir optimizēti un stabilizēti dažādi 
procesi uzņēmumā, uzlabota produkta 
kvalitāte un ražošanas laiks. Mēs 
katru darbinieku iesaistam pārmaiņu 
procesos. Mums ir zinoši, apmācīti, 
elastīgi un kreatīvi darbinieki.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Bucher Municipal grupas uzņēmumos 
visa pasaulē strādā vairāk nekā 
13 000 darbinieku, bet Latvijā 
šobrīd ir 345 darbinieki.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Savā komandā vēlamies redzēt 
mērķtiecīgus, enerģiskus, uz panākumiem 
tendētus speciālistus. Mūs interesē Tava 
personība, pārējo mēs Tev iemācīsim. 
Mēs saprotam to, ka uzdrošināties 
un uzsākt jaunas lietas ne vienmēr ir 
viegli un mēs Tev varam palīdzēt.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ražošanas inženierzinības un 
vadība (BALTECH studiju centrs)

 � Transportbūves
 � Transporta elektronika un telemātika
 � Visi Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti
 � Automobiļu transports
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

SIMONA GROŠA

 Ventspils, Ganību iela 105

 +371 363 295 00

 simona.grosa@buchermunicipal.
com

 www.buchermunicipal.com
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C.T.Co

DESCRIPTION OF THE COMPANY

C.T.Co limited is a Europe-oriented IT 
solutions and services provider, based 
in Riga, Latvia (EU) with a track record 
of delivering enterprise solutions to top 
global clients for 20 years now.As one 
of the largest R&D companies in Latvia, 
C.T.Co established itself as the most 
advanced and reliable IT company in 
enterprise apps market space. It was 
selected as a strategic partner by Com 
Tec Co Group Int. (technology group, 
rendering IT consulting services and 
innovative solutions to global enterprises 
and financial institutions). For more than 
20 years of successful relationship with 
its partners, C.T.Co proved to be one of 
the most reliable R&D services providers.

INTERESTING FACTS ABOUT THE 
COMPANY

 � Currently we have 485 employees and 
plan to conquer 500 mark in 2020

 � We drink around 300 cups 
of coffee every day

 � 50 km of communication wires are laid 
on each floor of our office building

 � The youngest Solutions Architect 
in our company is 27 years old

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

All over the World (Latvia, 
Belarus, Switzerland, Germany, 
Hong Kong, China, USA etc.)

NUMBER OF EMPLOYEES

485

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

 � any programming language knowledge
 � good communication skills
 � advanced English language knowledge
 � great time management skills

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

 � Full-time employment
 � Contract work or part time work
 � Work after school

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS

 � Automation and computer engineering
 � Computer systems
 � Information technology

COMPANY IS INTERESTED IN

Graduates

CONTACTS
 C.T.Co HR Department, 33 

Meistaru Str., Valdlauči, Ķekava 
district, LV-1076, Latvia 

 +371 669 520 00 

 jobs@ctco.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

ALEXEY BUZDIN
Solution Architect

One of the most valuable skills in IT is teamplay. 
Experienced developers can move mountains, but 
experienced and well coordinated team of them is 
a powerful mechanism that can solve even most 
complicated tasks.Learning a new language or 
framework isn’t hard, but learning teamwork and 
sharing your responsibility with a team can be learned 
only in a great, friendly environment, like here in C.T.Co.
If you consider yourself a promising dev but need some 
help in the study, try to apply to one of our Schools. 
After its completion you will have a big hype in your 
knowledge and will be able to join our friendly team. 
And if you are passionate and willing to work you can 
become Solution Architect in a couple of years.
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CABONLINE CUSTOMER 
SERVICE LATVIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Cabonline Customer Service Latvia  
ir zvanu centrs, kas Latvijā darbojas 
jau kopš 2005. gada. Šo gadu laikā 
uzņēmums ir izaudzis no 20 cilvēku 
komandas līdz 160 darbinieku 
komandai. Cabonline CS Latvia apkalpo 
Skandināvijas taksometru klientus un 
sniedz atbalstu arī taksometru šoferiem. 
Cabonline CS Latvia darbinieks ir 
zviedru un/vai norvēģu un/vai somu, 
dāņu mēlē runājošs, komunikabls, 
mērķtiecīgs, fleksibls un pozitīvs cilvēks. 
Cabonline atrodas Rīgā, Liepājā un 
Daugavpilī. Cabonline vizija ir līdz 
2023. gadam kļūt par Pasaules līmeņa 
taksometru kompāniju, kas garantēs 
ātru, drošu, kvalitatīvu taksometru 
servisu. Mērķu sasniegšanas procesa 
pamatā ir nepārtraukti uzlabojumi, 
motivēts un ieinteresēts darbinieks 
un cieša, savstarpēja sadarbība.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmumā strādā dažādu vecumu, 
tautību cilvēki. Esam daudzveidīgi! Kā 
sacīt jāsaka: “Šis darbs kaulus nelauž!”

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

 � Latvija (Rīga, Liepāja, Daugavpils)
 � Zviedrija
 � Norvēģija
 � Somija
 � Dānija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

160 vissuperīgākie

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � LABAS KOMUNIKĀCIJAS 
SPĒJAS, lai spētu veidot 
kvalitatīvu diologu ar klientu

 � INDIVIDUĀLA MĒRĶTIECĪBA, lai 
darbs būtu interesantāks un būtu 
iespēja kāpt pa karjeras kāpnēm

 � LOĢISKĀ DOMĀŠANA, lai darbu 
būtu vieglāk izprast un veikt

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Vidusskolas izglītība
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

ELVA ŽAGARIŅA

 +371 67 22 78 78

 elva.zagarina@cabonline.com

 www.cabonline.com

 fb.com/CCSLatvia
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Cabot Latvia

For a full list of openings visit:
cabotcorp.com/rigacareers

BENEFITS

– JOIN US

BOOST YOUR CAREER AT CABOT LATVIA

 

 Commercial Support
 Customer 
 Purchasing
 Finance
 IT / Digital 

SOCIAL EVENTS

GLOBAL
DEVELOPMENT
OPPORTUNITIES

HEALTH 
INSURANCE FROM 

FIRST DAY

ANNUAL AND 
OTHER BONUSES

TRANSPORTATION AND 
FOOD ALLOWANCE

TRAINING AND 
DEVELOPMENT

RECOGNITION 
PROGRAM

To learn more about life at Cabot Riga visit cabotcorp.com/riga 
or contact Latvia.recruit@cabotcorp.com

FRESH FRUIT
IN THE OFFICE

UNITED BY VALUES.
INSPIRED BY PEOPLE.
DRIVEN BY PURPOSE.

WE OFFER CAREER OPPORTUNITIES IN THESE AREAS:

Services



During my studies I did exactly that - various student organizations, internships, 
events, projects – I took everything that came my way. It was soon clear to me that, 
if I am not starting my own business, I need to get to an international company 
based here in Riga to get the exposure and see how everything I studied in the 
university applies in real life.  Once I got a call from the recruitment agency, I knew 
that this is my chance and that Cabot could be a good employer and potentiality 
exactly what I was looking for. 

It is hard work that drives success but also your dare to dream big. From the very 
first day at Cabot, I knew that one day I want to move to Cabot’s Europe Middle East 
and Africa’s headquarters in Switzerland. That though never left my mind. 

Continuing the same tactics -take everything that life throws at you, I managed to 
progress in my carrier. I started as a Credit Analyst, got promoted to Team Supervi-
sor and afterwards to Team Manager. You shouldn’t be afraid, if you don’t know 
something, there is a great support from the company to teach you all the neces-
sary skills.

Then I spent a year as a Regional Coordinator for a global ERP system upgrade 
project, that gave me quite good exposure to the whole organization. After the 
project work, I moved back to finance and become a Financial Analyst for one of our 
business segments. That was a critical move for me, as after that I got promoted to 
a Senior Financial Specialist with relocation to Switzerland. Now I have moved to 
Switzerland and continue working for Cabot. 

Remember, hard work, dare to dream big and a bit of luck is all you need!

During my studies at Riga Graduate School of Law, I 
didn’t know what I wanted to do with my life. I guess 
many of you can relate to this feeling, especially those of 
you who are fresh out of university and in the search for 
their first job. 

The best way how to understand what is that you are 
good at and what makes you happy is to experiment and 
enroll in as many projects and endeavors as 
possible. 

EDGARS GRŪBE
Senior Financial Specialist

For a full list of openings visit:
cabotcorp.com/rigacareers

BENEFITS

– JOIN US

BOOST YOUR CAREER AT CABOT LATVIA

 

 Commercial Support
 Customer 
 Purchasing
 Finance
 IT / Digital 

SOCIAL EVENTS

GLOBAL
DEVELOPMENT
OPPORTUNITIES

HEALTH 
INSURANCE FROM 

FIRST DAY

ANNUAL AND 
OTHER BONUSES

TRANSPORTATION AND 
FOOD ALLOWANCE

TRAINING AND 
DEVELOPMENT

RECOGNITION 
PROGRAM

To learn more about life at Cabot Riga visit cabotcorp.com/riga 
or contact Latvia.recruit@cabotcorp.com

FRESH FRUIT
IN THE OFFICE

UNITED BY VALUES.
INSPIRED BY PEOPLE.
DRIVEN BY PURPOSE.

WE OFFER CAREER OPPORTUNITIES IN THESE AREAS:

Services



37

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

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. Aģentūras centrālais birojs 
atrodas Rīgā, bet reģionu nodaļas ir 
Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

CFLA ir mūsdienīga un profesionāla 
darba vide , kā arī draudzīgi kolēģi. 
Darbiniekiem ir iespēja piedalīties darba 
grupās un paplašināt savas zināšanas, 
profesionālās iemaņas un iegūt lielisku 
darba pieredzi, strādājot ar ES fondu 
atbalstītiem projektiem.Par CFLA 
attīstību, pilnveidojot darbību atbilstoši 
mūsdienu prasībām un iespējām, liecina 
arī ikgadējais E-indekss novērtējums, 
2019. gadā kopvērtējumā ierindojot 
CFLA augstajā sestajā pozīcijā 185 valsts 
un pašvaldības iestāžu konkurencē.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

400

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ
 � ja Tev ir vēlme piedalīties interesantos 

un profesionāli izaicinošos 
projektos, kas sevī ietver arī 
mācīšanos, apgūstot nepieciešamās 
zināšanas un jaunas prasmes

 � ja Tev piemīt analītiskā domāšana 
un esi precīzs - tad Tu esi 
kolēģis, ko mēs meklējam!

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas slodzes darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS
 � Muitas un nodokļu administrēšana
 � Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana
 � Uzņēmējdarbības finanses
 � Uzņēmējdarbība un vadīšana
 � Vadībzinātne un ekonomika
 � Visaptverošā kvalitātes vadība

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

SANITA UŠACKA
 Cilvēkresursu attīstības nodaļa, 

Meistaru iela 10, Rīga

 27052926

 personals@cfla.gov.lv

 info@cfla.gov.lv

 www.cfla.gov.lv

 CFLA.gov.lv

 @CFLA_gov_lv

 CFLA_gov_lv

 Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra

 Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra
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CGI

Are you ready for 
a membership 
beyond 
the ordinary?
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Are you ready for 
a membership 
beyond 
the ordinary?

CGI_University Career Days Brochure_A5.indd   1 16/09/19   14:46

www.cgi.com

It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, 
CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering 
our professionals exciting career opportunities.

At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, 
we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces 
our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.

Be part of building one of the largest independent technology 
and business services firms in the world.

LEARN MORE ABOUT CAREER OPPORTUNITIES AT

WWW.CGI.COM/EN/CAREERS

If you join us, we PROMISE: 

  All required trainings by our experienced colleagues

  Project simulation within international interns team

  Frequent feedback and lessons learned from our local colleagues

  Possibility to become Junior Developer / Junior Tester after internship

  Paid Internship

  Fun things including leisure zone, lots of team building, knowledge sharing events

 

  Willing to learn

  Interest in IT field

  Fluent in English

BUILD YOUR CAREER WITH US, if you are:

  University student of IT or Mathematics

  Have good logical & analytical thinking

  Have great communication skills

DISCOVER CGI INTERNSHIP 
AND START YOUR CAREER PATH HERE

90% 
JOB OFFERS 

AFTER 
INTERSHIP

77 500 
MEMBERS 

WORLDWIDE

2 OFFICES 
IN RIGA

ENDLESS 
OPPORTUNITIES

CGI_University Career Days Brochure_A5.indd   2 16/09/19   14:46
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     Scan to explore 
open positions! 

CIRCLE K 
BUSINESS CENTRE_

Facebook.com/
CircleKBusinessCentreRiga

Facebook.com/
CircleKBusinessCentreRiga



41

Circle K Business Centre

DESCRIPTION OF THE COMPANY 

Circle K is one of the world’s leading 
convenience and fuel retail businesses 
and has approximately 15,000 sites 
across its network in North America 
(U.S. and Canada), Europe (Norway, 
Sweden, Denmark, Ireland, Poland, 
the Baltics and Russia), Asia and the 
Middle East. Circle K Business Centre 
was established in January 2012 and 
supports Circle K Europe operations 
through a wide range of services within 
Finance, Information Technologies, 
Human Resources, Transport & Fuel, 
and Customer Service. Today more than 
550 people from 12 countries work at 
the Business Centre in Riga, delivering 
its services in many languages including 
Danish, Swedish and Norwegian.

INTERESTING FACTS

Circle K Business Centre Riga has 
been recognized as Business Services 
Firm of the year in Baltics at CEE 
Business Services Awards 2019. 
In addition, it is certified as a Gold 
Level Approved Employer by ACCA 
and offers potential study support 
towards ACCA qualification.
Furthermore, Circle K Business 
Centre has 5 robots, who have saved 
34000 hours a year. Without them, 
we should devote this time to routine 
tasks, but now we can use it for our 
development and further growth. 

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

 � Full-time employment
 � Contract work or part time work
 � Internship
 � Work for foreign students
 � Internship for foreign students
 � Temporary employment

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS

 � All students from Faculty of computer 
science and information technology

 � All students from Faculty 
of engineering economics 
and management

 � Transport system engineering
 � Transport
 � All students from Riga Business school

COMPANY IS INTERESTED IN

 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students
 � Doctor studies
 � Graduates

CONTACTS

ZANE PURIŅA & ELIZABETE MITRE

 Duntes iela 6, Rīga

 zane.purina@circlekeurope.com

 elizabete.mitre@circlekeurope.com

 business-centre-europe.circlek.
com

 fb.com/CircleKBusinessCentreRiga

 @life.at.circlek
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Citadele banka

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Citadele ir uzņēmums, kur plecu pie pleca 
strādā visdažādāko  virzienu speciālisti: 
finanšu konsultanti, juristi, mārketinga 
projektu vadītāji, risku analītiķi, 
kreditēšanas speciālisti, privātbaņķieri, 
līzinga menedžeri un daudzi citi. Katram ir 
iespēja atrast sev interesējošo attīstības 
virzienu.Mēs vērtējam Tavu personību 
gan tad, ja esi jau profesionālis ar 
pieredzi, gan tad, ja vēl esi tikai savas 
karjeras sākumposmā.Mēs esam vērsti uz 
inovācijām un attīstību, tāpēc meklējam 
potenciālos kolēģus, kas ir gatavi dalīties 
ar savām idejām, pieredzi un spētu 
izrādīt iniciatīvu, lai kopīgi mēs atrastu 
vislabākos risinājumus klientiem.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

 � Latvija
 � Lietuva
 � Igaunija
 � Šveice

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Apmēram 1400 darbinieku 
Citadele grupas uzņēmumos.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � Iniciatīva un spēja uzņemties 
atbildību par savu darbu

 � labas latviešu, krievu un angļu 
valodas zināšanas, it īpaši uzsākot 
darbu klientu apkalpošanā

 � IT un finanšu analīzes prasmes 
palīdzēs uzsākot darbu ar klientu 
apkalpošanu nesaistītos amatos

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pagaidu darbs
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Visi E-studiju tehnoloģiju un 
humanitāro zinātņu fakultātes studenti

 � Ekonomika
 � Inovācijas un uzņēmējdarbība
 � Muitas un nodokļu administrēšana
 � Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana
 � Uzņēmējdarbības finanses
 � Uzņēmējdarbība un vadīšana
 � Vadībzinātne un ekonomika
 � Visi Rīgas Biznesa skolas studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 cv@citadele.lv

 www.citadele.lv/karjera

 fb.com/bankaCitadele/

 @citadelebanka

 linkedin.com/company/
citadele-banka-lv/
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City Service

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

City Service apvieno vairāk nekā 100 
uzņēmumus piecās valstīs – Lietuvā, 
Latvijā, Polijā, Krievijā un Spānijā.  
Mēs administrējam vairāk nekā 
35,7 miljonus kvadrātmetru piecos 
reģionos. Grupā strādā vairāk kā 4800 
darbinieku. Mūsu misija - klientu interešu 
pārstāvēšana, palielinot viņu īpašuma 
vērtību un uzlabojot dzīves vidi. Mūsu 
vīzija - dzīvojamo īpašumu vērtības 
radīšanas līderis. Mūsu vērtības – 
uzticamība, proaktivitāte, sadarbība, 
profesionalitāte. Mēs strādājam 
kopīgiem mērķiem – radīt vērtību 
klientam un būt līderiem. Profesionāla 
darbinieku komanda mums ir liela vērtība, 
tāpēc mūsu vērtības ir orientētas uz 
darbiniekiem.  Latvijas Namsaimnieks 
Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana ir mūsu 
galvenais pakalpojums Latvijā. Latvijas 
Namsaimnieks piedāvājam daudzdzīvokļu 
ēku administrēšanu, apkopi, tīrīšanu 
un drošību, kā arī enerģijas taupīšanas 
risinājumus. City Service Engineering 
sniedz komerciālu, rūpniecisku, ražošanas 
un sabiedrisku objektu uzturēšanas 
pakalpojumus visā Latvijā, ieskaitot 
lielus uzņēmumus, tirdzniecības 
centrus un rūpnieciskās ražotnēs.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Būvniecība
 � Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 � Automātika un datortehnika
 � Visi Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Enerģētika un elektrotehnika
 � Visi Inženierekonomikas un 

vadības fakultātes studenti
 � Būvuzņēmējdarbības un 

nekustamā īpašuma vadīšana
 � Cilvēku resursu vadīšana
 � Nekustamā īpašuma pārvaldība
 � Mehatronika
 � Siltumenerģētika un siltumtehnika

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

INESE APŠVALKA

 Ganību dambis 24 k-2, LV-1005, 
Rīga 

 27701232

 cv@cityservice.lv

  www.cityservice.eu

  www.latvijasnamsaimnieks.lv

  www.cse.lv

 fb.com/latvijasnamsaimnieks 
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CODELEX

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

CODELEX ir trīs līdz sešu mēnešu 
intensīvas programmēšanas apmācības. 
Šajā laikā tu apgūsi prasmes priekš 
vispieprasītākajiem darbiem pasaulē un 
sāksi strādāt, cik ātri vien iespējams. 
Mācies bezmaksas, maksā tikai tad, 
kad pielietosi savas zināšanas darbā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Gada laikā esam atraduši darba vietas 
vairāk kā 30 cilvēkiem, kuru atalgojums 
pārsniedz 1000 eiro uz rokas.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Rīga

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

5

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � Vēlme mācīties
 � Neatlaidība
 � Gribasspēks
 � Apņēmība
 � Pozitīvisms

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Darbs pēc mācībām
 � Projekta tips/izstrāde
 � Apmācības

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 info@codelex.io

 www.codelex.io
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Cognizant
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Corporate Solutions

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Corporate Solutions grupa apvieno 
vairākus IKT un biznesa vadības 
konsultāciju un risinājumu uzņēmumus, 
kas nodrošina pakalpojumus 
korporatīvajiem klientiem. Grupas 
uzņēmumi apkalpo klientus Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Zviedrijā.
Corporate Solutions ir vairāk kā pirms 
13 gadiem Latvijā dibināts uzņēmums. 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Mēs esam izvedojuši veiksmīgi 
strādājošu biznesa modeli ap mūsu 
misiju – būt uzticamam, neatkarīgam 
un kompetentam partnerim pilna 
cikla IKT projektu īstenošanā.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

150

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � Vēlme un gatavība mācīties 
un pilnveidoties

 � Neatlaidība
 � Zinātkāre
 � Drosme jautāt

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Apmācības

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Datorsistēmas
 � Informācijas tehnoloģija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

NATAĻJA LĀCE

 Pārslas iela 3B, Riga

 personals@csolutions.lv

 www.csolutions.lv/lv/karjera
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DectaDiscover your career
opportunities at Decta
Decta — company, providing payment and card issuing services globally

Our customers — online merchants, payment service providers,
financial institutions, banks

80+ employees

Offices in Riga and London

Grow with the experts
Develop innovations
Become aware of
the latest payment trends
Unleash your potential

27
Countries with
implemented projects

2000+
Customers and partners

20+
Years team expertise
in the payment industry

Join our team!
Customer Relationship
Junior Account manager

Business Technology
Business Technology analyst

Service Desk
Testing Support specialist
day/night shift

Why Decta?

Become an expert
in payment technologies

Professional and personal
development opportunities

Friendly and professional colleagues
Professional mentoring
Friendly work atmosphere
Interesting projects
Fast-developing industry
Competitive salaries
Social guarantees
Health insurance
Continuous training on new technologies
Opportunities to combine with studies

Key figures
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Ecenta
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Elfa Distrelec

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

SIA Elfa Distrelec Latvijā darbojas 
jau kopš 1999.gada kā elektropreču 
un komponenšu tirgotājs un ir viens 
no Eiropā vadošajiem uzņēmumiem 
šajā jomā. Uzņēmums ir daļa no 
“Distrelec Group”, kas dibināts 1973.
gadā Šveicē.2015. gadā durvis vēra 
Distrelec Group Shared Service Center, 
kas apkalpo visus Grupas uzņēmumus 
grāmatvedības, finanšu, datu analīzes, 
pasūtījumu ievades un apstrādes 
un produktu specifikācijas jomās. 
Sākotnēji uzņēmums apkalpoja tikai 
mātes kompāniju, bet jau kopš 2018. 
gada rudens ir pilnībā pārņēmis finanšu 
funkcijas visām grupas 15 valstīm.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmumam ir svarīgs ne tikai darbinieku 
profesionālais sniegums, bet arī tas, lai 
darbinieki labi jūtas uzņēmumā, tādēļ ik 
mēnesi birojā tiek rīkoti lielāki vai mazāki 
svētki, kas ļauj veidot iekšējo kultūru 
un vērtības, kurām mēs visi jūtamies 
piederīgi. Uzņēmumā valda vienkārša un 
draudzīga atmosfēra, kas ļauj katram 
pierādīt savas spējas un vēlmi darīt.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Šveice, Vācija, Itālija, Nīderlande, 
Skandināvija un citas Eiropas valstis

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

<100

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Meklējam cilvēkus ar aizrautību, 
iniciatīvu, vēlmi sadarboties un rast 
risinājumus un tos, kuriem vēl nav 
zudusi vēlme mainīt pasauli.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Prakse ārvalstu studentiem

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ekonomika
 � Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana
 � Uzņēmējdarbības finanses
 � Uzņēmējdarbība un vadīšana

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

SINDIJA RĒĶE & ELĪNA KAVACE

 cv.rigassc@elfadistrelec.com

 www.elfadistrelec.com
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E-PASAULE

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

E-PASAULE ir programmatūras 
izstrādes un ieviešanas komanda. Mūsu 
klienti ir enerģētikas uzņēmumi un 
uzņēmumi ar ievērojamiem aktīviem 
Baltijas valstīs, kā arī bankas un finanšu 
kompānijas Latvijā un Kazahstānā. 
Mēs nodarbojamies ar  Interneta un 
Mobilo banku programmatūras izstrādi, 
Uzņēmuma resursu plānošanas IFS 
Applications  (ERP) programmatūras 
ieviešanu un Dokumentu vadības 
sistēmas DocsVision ieviešanu.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Tirgū esam kopš 1999. gada, kas 
bija zīmīgs arī ar to, ka “Baltic 
IT&T” izstādē notika Latvijas 
vēsturē pirmā finanšu transakcija 
Internetā. Transakcijas apstrādes 
risinājumu nodrošināja nākamie 
kompānijas E-PASAULE darbinieki.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

 � Latvija
 � Lietuva
 � Igaunija
 � Kazahstanā 

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

15

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 Vēlme mācīties un realizēt iegūtās 
zināšanas dažādos projektos

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Projekta tips/izstrāde
 � Noslēguma darbu tēmas
 � Noslēguma darbu tēmas 

ārvalstu studentiem

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ražošanas inženierzinības un 
vadība (BALTECH studiju centrs)

 � Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

 � Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti

 � Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studenti

 � Rīgas Biznesa skolas studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti 
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 

 +371 673 200 99

 darbs@epasaule.lv

 www.epasaule.lv
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HansaMatrix

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

HansaMatrix ir ātri augošs augsto 
tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu 
elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, 
industrializāciju un pilnu ražošanas 
pakalpojumu datu tīklu iekārtu, 
“ierīču” interneta (Internet of Things), 
industriālo sistēmu un citos augstas 
pievienotās vērtības tirgus segmentos. 
Uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes 
produkta ražošanas (ODM) biznesa 
modeli, gan start-up, gan arī esošiem 
uzņēmumiem, kam nepieciešams 
produktu izstrādes partneris.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

HansaMatrix  darbību sāka 2001. gadā, 
uzsākot ražošanu jaunizveidotajā ražotnē 
Ogrē ar tikai septiņiem darbiniekiem. 
2007. gadā atklāja ražotni Ventspilī. 
Kopš 2015. gada darbojas jauno produktu 
izstrādes uzņēmums HansaMatrix 
Innovation. HansaMatrix 18 gadu laikā 
izaudzis par vienu no vadošajiem Baltijas 
- Ziemeļvalstu ražotājiem. Uzņēmuma 
jauno produktu izstrādes inženieru 
komandās un trīs ražotnēs nodarbināti 
vairāk kā 500 darbinieki. Pieprasītākie 
amati: Procesu inženieris, Jauno produktu 
ieviešanas inženieris, Elektronikas 
un testēšanas inženieris, Projektu 
vadītājs, Produktu izstrādes inženieri.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

500+

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Visi Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

 � Visi Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti

 � Visi Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti

KONTAKTI
 SIA HansaMatrix Pārogre, Akmeņu 

iela 72, Ogre

 65049089

 darbs@hansamatrix.com

 www.hansamatrix.com

 fb.com/hansamatrix

 linkedin.com/company/
hansamatrix

 HansaMatrix Ventspils VATP-1, 
Ventspils

 63620911 

 darbs-ventspils@hansamatrix.com

 HansaMatrix Innovation, SIA 
Ziedleju iela 1, Mārupe

 67800002

 darbs-riga@hansamatrix.com 
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ROBERTS GOTLAUFS
Iegultās elektronikas programmēšanas inženieris

Strādāju 3 gadus HansaMatrix grupas uzņēmumā 
HansaMatrix Innovation ar jaunu elektronikas 
produktu izstrādi. Interese par elektroniku radās 
vidusskolā. Studējot elektroniku RTU Elektronikas un 
Telekomunikāciju fakultātē, uzzināju par HansaMatrix 
- vienu no lielākajiem elektronikas ražotājiem Latvijā. 
Studiju laikā izmantoju prakses iespēju HansaMatrix 
Innovation Pētniecības un attīstības nodaļā, apgūstot 
elektronikas produktu izstrādi. Pateicoties uzņēmuma 
atsaucībai, varēju turpināt studijas augstskolā. Šobrīd 
uzņēmumā turpinu darbu kā inženieris.

HansaMatrix kā darba devējam ir svarīga darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 
un izaugsme vēlamajā virzienā. Profesionālie izaicinājumi, augstie mērķi un sniegtais 
atbalsts motivē darbiniekus pilnveidot un attīstīt zināšanas.

HansaMatrix esmu guvis zināšanas, pieredzi un inženiera pārliecību, strādājot 
radošā vidē ar inovatīviem projektiem, izstrādājot vērtīgus produktus ar augstu 
pievienoto vērtību. Darbs HansaMatrix ir iespēja veidot aizraujošu karjeru vienā no 
vadošajiem Baltijas - Ziemeļvalstu ražotājiem.

VEIKSMES
STĀSTS
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Hilti

SUCCESS STORY
Hello, my name is Gintare 
Vybernaityte and I am Product 
manager in international company 
Hilti. In past 3.5 years I was able to 
use knowledge gained in university, 
grow and develop in this company 
really fast and here is my story:

Before graduating  Master studies  
in stuctural engineering  at Vilnius 
Gediminas technical university I 
received an email from the career 
department about international 
company inviting talented 
graduates to participate in the 
global management development 
program.  I fit all qualifications, so 
after researching this company I 
decided to apply. Not long time past 
until I was in Moscow, having my 3rd 
interview at the assessment center.

 

 

I was not invited to join the program. 
Instead I was offered a job as a Field 
engineer in Lithuania. There I worked 
for 1.5 years. After developing 
myself and delivering results to 
the company, I was offered a role 
of the Product manager for Baltic 
countries with engineering product 
in Latvia. I jumped into marketing. 
Right now I am working in this role 
for 2 years. Great international 
working environment and endless 
possibilities, led me to understand 
that I want to develop more. In 2019 
I am moving to Asia for a Regional 
Product manager position focusing 
on Technical marketing.

Not getting into the program in the 
beginning was not a failure, but 
a success for even faster career 
development. Never let one failure 
define your future.
 

A MESSAGE TO OUR GRADUATES
While our reputation for excellence may be founded on our endeavours from 
the past, we understand that it’s our people who are the future of Hilti, 
and the future has never felt so near. Our new starters will be the ones to 
pioneer new technologies, creating the connected tools of tomorrow.  
They will be the ones showing our customers new Hilti products 
using Augmented and Virtual Reality that bring their grand designs 
to life. They will be the ones to discover new ways to use natural, 
sustainable materials to combat climate change. 

So join us and enjoy a long career of self-discovery, 
collaboration and purpose which you can only find in a 
company like Hilti. 

Let’s build the future.

About company

If you’re new to the industry, 
you might not have heard of us. 
We provide leading-edge tools, 

technologies, software and services 
for the global construction sector.  We 

have a proud heritage, built over 75 years, 
and a worldwide reputation for pioneering 

products and exceptional service. 

With some 28,000 people in more than 120 
countries, which we’re looking to expand, we’re a 

great place for you to show us your worth, step
up to new challenges and grow your career.

Dace Eindorfa
Mūkusalas iela 42A,
Rīga, LV-1004

facebook.com/hiltilatvija
instagram.com/hiltibaltics

dace.eindorfa@hilti.com
+ 371 26459769
www.hilti.lv
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Igate Būve

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

“Igate Būve” ir kompānija ar Latvijas 
uzņēmēju kapitālu, kas nes preču 
zīmi “Igate”, jo attīstījusies kā koka 
būvniecības nozares kompānija, SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība IGATE” ieviešot 
aizvien jaunas tehnoloģijas un metodes. 
“Igate Būve” ir inovatīvu projektu 
vadība un būvniecība ciešā sadarbībā ar 
projektētājiem un ražotājiem, īstenojot 
būves, kurās izmanto lielizmēra taisni 
vai liekti līmētas koksnes sijas (glulam) 
un krusteniski līmētas koksnes paneļus 
(CLT) un citas modernas tehnoloģijas 
koka būvēm. “Igate Būve” - tas ir koka 
viedums un koka elpa būvniecībā, 
ieviešot jaunas paaudzes būvniecības 
tehnoloģijas, kas paver plašas iespējas 
dažādām oriģinālām, individuālām, 
industriālām vai pat unikālām būvēm, 
izmantojot dabas materiālus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Kā jauna kompānija, “Igate Būve” 
jau ar pirmajiem objektiem saņēmusi 
dažādas balvas konkursos “Latvijas 
Būvniecības Gada Balva” un “Gada 
labākā būve Latvijā”. Savukārt partneres 
- koka būvkonstrukciju ražotājas 
SIA IKTK - ražotās būvkonstrukcijas 
nonāk būvēs arī citu kompāniju 
objektos ne tikai Latvijā, bet arī 
Norvēģijā, Zviedrijā, Lietuvā un citur.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, paredzot darbus arī citās valstīs

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

20

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Pagaidu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Arhitektūra (Arhitektūras fakultāte)
 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 

fakultātes studenti
 � Būvdarbu vadīšana
 � Būvniecība
 � Materiālzinātne
 � Materiālzinātnes

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

DACE ZVIŅĢELE

 +371 294 056 76

 igatebuve@igatebuve.lv

 www.igatebuve.lv

 fb.com/IgateBuve

 linkedin.com/company/igate-būve
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IKEA Latvija

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

IKEA vērtības ir mūsu dzinējspēks, un mēs 
esam patiesi mājokļa labiekārtošanas 
entuziasti. Ikviena mūsu prece ir radīta 
ar domu uzlabot ikdienas dzīvi. IKEA 
GROUP ir 418 veikalu 49 valstīs (2018. 
gada 30. maija dati). IKEA vīzija ir 
radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. 
Mūsu biznesa ideja ir piedāvāt plašu 
klāstu funkcionālu, laba dizaina mājokļa 
labiekārtošanas preču par tik zemām 
cenām, lai tās varētu atļauties pēc 
iespējas vairāk cilvēku. Mēs veidojam 
ilgtermiņa attiecības ar piegādātājiem, 
investējam automatizētā ražošanas 
procesā un ražojam lielā apjomā. Mūsu 
vīzija neattiecas tikai uz precēm – mēs 
vēlamies radīt labāku ikdienu ikvienam, 
kas savu ceļu iet kopā ar mums.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Vai zināji? Mūsu Zviedrijas laboratorija 
veic vidēji no 15 000 līdz 16 000 pārbaužu 
gadā, rūpējoties par preču drošību.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Mūsu veikali atrodas dažādās valstīs, 
precīzi 49 valstīs un esam pārstāvēti 
arī tādās eksotiskās valstīs kā 
Taizeme, Indonēzija un Malaizija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Šobrīd IKEA Latvija strādā 
aptuveni 400 darbinieki

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Darbs pēc mācībām
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

Sākot ar vidējo izglītību, 
atkarīgs no amata

KONTAKTI
 28800130 

 20371075 

 darbs@ikea.lv

 www.ikea.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

VINETA DRĒVIŅA
Shopkeeper

Kas tevi motivēja pieteikties IKEA komandai?

Pieteicos Ikea , jo ļoti patīk darbs ar cilvēkiem. Pārak ilgi 
strādaju vienā uzņēmumā(17 gadus) lieliski pilnveidojot 
sevi, bet bez karjeras iespējām. Bērni man jau ir lieli 
un bija vēlme turpināt sevi veltī savai izaugsmei un 
pilnveidošanai, tādejādi parādot bērniem un draugiem, 
ka arī sievietei pēc 45 ir iespējams atrast labu darbu 
ar karjeras iespējām. Patīk jaunas lietas, izaicinajumi 
un dinamisks darbs, situācijas, kuras nav ikdienišķas.
Pirms vairakiem gadiem biju ārzemēs IKEA un teicu, ja 
šāds veikals būtu Latvijā gribētu tur strādāt, jo patika 
IKEA radošais tirdzniecības veids – iedvesmo pircēju 
ar ekspozīcijām un idejām par preču pielietojumu.

Ar kuru no mūsu 8 vērtībām tu dzīvo ikdienā?

Manā ikdienas dzīvē aktīvas ir vairākas Ikea vērtības 
–Vēlme uzlabot un atjaunot – mainīties ar mērķi kļūt 
labākam, zinošākam uzlabojot savas dzīves kvalitati 
un vērtības, arvien meklēt jaunas komforta zonas.
Būt atšķirīgiem ar mērķi – būt atšķirīgam darot visu ar 
pozitivu attieksi, iedrošinot uz pārmaiņam un jaunām 
lietam, skatīties uz lietam no dažādiem skatpunktiem.
Uzticēt un uzņemties atbildību –  dot no sevis visu 
labāko – pieredzi, zināšanas - būt atbildīgam par to 
ko dari un apzināties, kāpēc dari.Būt labam piemēram 
– ja kaut ko no kāda prasi vai vēlies iemācīt, ko jaunu, 
es piemērs, un parādi kā to darīt vai kapēc to darīt.

Ko tu iesaki ikvienam, kas vēlas augt IKEA?

Mīli darbu, ko esi izvēlejies darīt. Būt vēlmei apgūt 
visus procesus un pienākumus tiešajā darbā. 
Attiekties pret darbu un klientiem ar lielu atbildību. 
Apgūt, izprast un pieņem IKEA vērtības un darbības 
politiku. Interesēties par IKEA sortimentu un pārzināt 
produktu, ko pārdod. Būt aktīvam un atvērtam.
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Industry Service Partner

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Mēs esam industriālā servisa uzņēmums, 
kurš nodrošina efektīvu klientu aktīvu 
pārvaldību dažādu nozaru kompānijām 
Latvijā.Zināšanās balstīta efektivitāte ir 
tas, kas mūs raksturo un atšķir no citiem 
līdzīgu pakalpojumu nodrošinātājiem. 
Mūsu investīcijas jauno speciālistu 
atlasē un darbinieku izglītošanā ļauj 
uzturēt augstu Industry Service Partner 
konkurētspējas līmeni. Mēs tiecamies 
uz nemitīgu izaugsmi, lai spētu sasniegt 
tādu efektivitātes līmeni klientam, kas 
ļautu apgalvot, ka Industry Service 
Partner ir izdevīgākais servisa partneris.
Mūsu pieredze dažādos segmentos:
 � metālapstrādes uzņēmumi;
 � kokapstrādes uzņēmumi;
 � enerģētika (siltumelektrostacijas, 

hidroelektrostacijas, siltumcentrāles);
 � ūdensapgāde;
 � papīra un kartona ražošana 

un pēcapstrāde;
 � nekustamais īpašums (tirdzniecības 

centri, biroja ēkas u.c.).

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

ISP atbalstīja:
 � RTU Lielo izlaidumu 2017-2019;
 � RTU Inženierzinātņu vidusskolas 

atbalsta kampaņu 2016-2018;
 � RTU Zinātnieku nakts 

aktivitātes 2015 – 2019;
 � RTU Akadēmiskās izcilības gada balvas 

ģenerālsponsors kopš 2018. gada;
 � RTU Inženierzinātņu vidusskolas 

kāpnēs iemūžināts ISP vēstījums 
topošajiem inženieriem.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

150

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Savā komandā mēs aicinām 
enerģiskus, iniciatīvas pilnus ar 
inženiertehniskajām zināšanām 
apveltītus studentus, kuri vēlas strādāt 
un pilnveidot savas prasmes.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 � Automātika un datortehnika
 � Intelektuālas robotizētas sistēmas
 � Elektronika un mobilie sakari
 � Elektrotehnoloģiju datorvadība
 � Enerģētika un elektrotehnika
 � Uzņēmējdarbība un vadīšana
 � Vadībzinātne un ekonomika
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība
 � Mehatronika
 � Ražošanas tehnoloģija
 � Siltumenerģētika un siltumtehnika
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KRISTIĀNS MELNIS
Maģistra akadēmisko studiju programmas 
“Ražošanas inženierzinības un vadība” absolvents

SIA “Industry Service Partner” savas gaitas uzsāku 
kā praktikants, studējot RTU Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātē 3. kursā. Šis uzņēmums ir 
lieliska vieta, kur uzsākt apgūt praktiskās zināšanas, 
strādāt kopā ar kolēģiem, kuriem ir vairāku desmitu 
gadu pieredze, un darboties daudz un dažādos objektos. 
Uzņēmumā praksi ir viegli apvienot ar mācībām, tiek 
dota iespēja nopelnīt stipendiju, piedalīties saliedētības 
un svētku pasākumos, celt savu profesionālo 
kvalifikāciju, kā arī uzņēmums ir gatavs palīdzēt 
diplomdarba izstrādē.Šis ir uzņēmums, kurā smags 
darbs un neatlaidība tiek novērtēta un atmaksāta 
ar lieliskām izaugsmes iespējām. Jau vairākus gadus 
uzņēmumā esmu patstāvīgais darbinieks. Šajā laikā 
esmu strādājis ar daudz un dažādiem projektiem, 
apguvis noderīgas zināšanas, kas ir ārpus universitātē 
apgūtās specialitātes, un esmu ieguvis neatsveramu 
pieredzi, kas būs noderīga visu atlikušo dzīvi.

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

OLGA ORMANE

 Gustava Zemgala gatve 85, Rīga

 olga.ormane@ispartner.lv

 info@ispartner.lv

 www.ispartner.lv

VEIKSMES STĀSTS
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Intrum Global Technologies

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Intrum is the industry-leading provider 
of Credit Management Services with 
a presence in 24 markets in Europe. 
Intrum helps companies prosper by 
offering solutions designed to improve 
cash flows and long-term profitability 
and by caring for their customers. To 
ensure that individuals and companies 
get the support they need to become 
free from debt is one important part 
of the company’s mission. Intrum 
has more than 8,000 dedicated and 
empathetic professionals who serve 
more than 100,000 companies across 
Europe. Intrum Global Technologies was 
established in Riga in 2010 as software 
development, maintenance and support 
services provider for the Intrum Group. 
More than 250 IT professionals are 
employed by Intrum Global Technologies.

INTERESTING FACTS ABOUT THE 
COMPANY

Intrum has begun the challenging journey 
through Agile transformation. Today’s 
business environment has become 
terribly complex and in Intrum we believe 
that if we want to succeed, we have 
to be adaptive and people-oriented. 
If you are looking for a meaningful 
work, autonomy and ability master 
your skills – this is the place to be!

NUMBER OF EMPLOYEES

>250

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Intrum Global Technologies employs 
various IT professionals who writes code 
in different programming languages, 
analyze and visualize data, creates 
scorecards and gathers data from 
production environments as well as 
develops and maintains IT systems and 
applications for the Intrum Group.

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

 � Full-time employment
 � Internship
 � Work for foreign students
 � Projects

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS

 � All students from Faculty of computer 
science and information technology

 � Financial engineering
 � Information technology

COMPANY IS INTERESTED IN

 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students
 � Doctor studies
 � Graduates

CONTACTS

GUNTA ĢEIDA

 Ieriķu street 5, Riga, LV-1084

 +371 28809015

 igt.recruitment@intrum.com

 www.intrum.com

 www.igt.intrum.com
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KOMFOVENT

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
KOMFOVENT ir starptautisks uzņēmums 
ar ražotnēm Latvijā, Lietuvā un Krievijā. 
Uzņēmums ražo un piedāvā tirgum 
ventilācijas sistēmas kopš 1997.gada. 
KOMFOVENT ir uzņēmums ar mūsdienīgu 
pieeju biznesam, tiek domāts gan par 
ekoloģiju, gan attīstību un izaugsmi. 
2018.gadā tika uzcelta jauna moderna 
ražošanas ēka ar noliktavu un plašiem 
gaišiem birojiem. Ir iepirktas jaunas 
inovatīvas un augstu tehnoloģiskas 
iekārtas, lai ražotu  konkurētspējīgus 
produktus, no kuriem lielākā daļa tiek 
eksportēta uz vairāk nekā 30 valstīm. 
Konstruktoru komanda nepārtraukti 
strādā pie jaunu produktu radīšanas, 
tāpēc varam teikt, ka uzņēmumā valda 
radoša atmosfēra. Tiek atbalstīta arī 
darbinieku attīstība, ikvienam tiek dota 
iespēja profesionāli darboties un sevi 
pierādīt, par ko liecina daudzie karjeras 
veiksmes stāsti.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ
Koncerna kopējais darbinieku skaits – 700, 
no kuriem Latvijā strādā 80.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ
 � Vēlmi mācīties
 � Iniciatīvu
 � Atbildību
 � Pozitīvu attieksmi

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

VEIKSMES STĀSTS
Esmu ieguvis profesionālā bakalaura un 
inženiera grādu RTU Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijās, kā arī maģistra grādu 
Ražošanas inženierzinībās un vadībā 
Baltech studiju centrā.
Uzreiz pēc augstskolu absolvēšanas, 
pirms 3.5 gadiem, saņēmu uzaicinājumu 
pievienoties SIA KOMFOVENT 
uzņēmumam kā tirdzniecības vadītājs. 
Vadīšanas pieredzes man pirms tam 
nebija, tāpēc biju īpaši pateicīgs par doto 
iespēju, un no savas puses darīju visu, 
lai sasniegtu tirdzniecības komandai 
izvirzītus mērķus un plānus. Uzņēmuma 
īpašnieki novērtēja manus sasniegumus 
un attieksmi pret darbu, rezultātā uzticot 
man vadīt jaunu un perspektīvo ražošanu 
Latvijā.

Viktors Keziks
SIA Komfovent valdes loceklis

KONTAKTI

MAIJA KNOSPE

 246 644 33

 maija.knospe@komfovent.com

 www.komfovent.com
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KPMG Baltics

DESCRIPTION OF THE COMPANY

KPMG is one of best-known names in 
business and a part of the Big 4. KPMG 
member firms are located in 147 countries 
and collectively employ more than 
219 000 people. We are organized 
around our Audit, Tax, Advisory and 
Legal practices. Our member firms 
commit themselves to a common set 
of KPMG values and KPMG Latvia is no 
exception. We are open and honest in our 
communication, lead by example, respect 
the individual, but above all, we act with 
integrity.

INTERESTING FACTS ABOUT THE 
COMPANY

More than 60 % of our employees are 
younger than 30 years. It means we 
are always continuing to improve with 
opportunities to learn from the best and 
professional trainings. We offer flexible 
working time so you can come to work till 
10 and in your free time join our KPMG 
sport activities like beach volleyball.

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Global firm with opportunities to not only 
work in Latvia, but also other 147 member 
countries around the globe.

NUMBER OF EMPLOYEES

In KPMG Latvia there are more than 160 
employees in Audit, Tax, Advisory, Legal 
and Business support departments.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Our core values are integrity, respect 
for the individual, openness and honest 
communication. We highly value your 
motivation and attitude towards work.

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

 � Full-time employment
 � Internship

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS

 � All students from Faculty of computer 
science and information technology

 � All students from Faculty 
of engineering economics 
and management

 � All students from Riga Business school

COMPANY IS INTERESTED IN

 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students
 � Doctor studies
 � Graduates

CONTACTS

SANDRA RUDZĪTE 

 Vesetas street 7, Riga

 +37167038000

 cv@kpmg.lv

 kpmg.com.lv
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Kronospan
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Latvenergo
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Latvijas Finieris

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Koncerns “Latvijas Finieris” ir Latvijas 
lielākais kokapstrādes uzņēmums 
ar 250 miljonu eiro apgrozījumu un 
2 500 darba vietām vairāk nekā 
200 dažādās profesijās. Uzņēmuma 
pirmsākumi meklējami tālajā 1873. gadā, 
savukārt šobrīd “Latvijas Finieris” ir 
attīstījies par starptautisku koncernu 
ar ražošanas uzņēmumiem Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā un Somijā, kā arī 12 
produktu attīstības un tirdzniecības  
uzņēmumiem Eiropā un ārpus tās.  
“Latvijas Finiera” pamatdarbība ir 
bērza saplākšņa produktu attīstība 
un ražošana. Produkcija tiek pārdota 
vairāk nekā 60 pasaules valstīs, 
nodrošinot klientiem kvalitāti, servisu un 
individuālus tehnoloģiskos risinājumus. 
Bērza saplāksnim piemīt augstas 
fizikāli mehāniskās īpašības, tāpēc tā 
izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. 
Piemēram, būvniecībā, transporta 
nozarē, kuģubūvē, mēbeļu ražošanā 
un citur.Paralēli “Latvijas Finieris” 
nodarbojas arī ar mašīnbūvi, ķīmisko 
rūpniecību un mežsaimniecību.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

 � Vienā dienā pārstrādājam 65 kokvedēja 
mašīnas ar bērza finierklučiem

 � No valstī izlietotās elektroenerģijas 
1,2% tiek patērēts saplākšņa«RIGA» 
produktu ražošanai

 � Ik dienu patērējam 62 000 m2 
impregnētā papīra (6 futbola laukumi)

 � Katru stundu viena pilna kravas 
automašīna ar produkciju 
šķērso Latvijas robežu

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

“Latvijas Finieris” novērtē jaunos 
profesionāļus, kuri vēlas savas teorētiskās 
zināšanas nostiprināt praksē. Tādēļ 
topošajiem speciālistiem, kuri studē 
uzņēmums piedāvā programmām 
atbilstošas, apmaksātas prakses vietas.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Noslēguma darbu tēmas

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ražošanas inženierzinības un 
vadība (BALTECH studiju centrs)

 � Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 � Elektronika
 � Elektrotehnoloģiju datorvadība
 � Enerģētika un elektrotehnika
 � Darba aizsardzība
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība
 � Mehatronika
 � Ražošanas tehnoloģija
 � Siltumenerģētika un siltumtehnika
 � Ķīmijas tehnoloģija
 � Visi Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
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ARTIS SNIEDZE
Iekārtu rūpnīcas elektrosistēmu un 
vadības sistēmu speciālists

Ar kokapstrādes tehnologa diplomu kabatā, 
Artis savulaik tomēr nolēmis, ka viņu vairāk 
saista elektrība. Izglītošanās turpināta RTU 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, 
bet uz AS “Latvijas Finieris” Iekārtu rūpnīcu 
ceļš atvedis prakses laikā. Vieta iepatikusies, 
tāpēc paralēli studijām turpināts piestrādāt 
elektromontieru komandā. Karjeras kāpiens, 

kļūstot par elektrosistēmu un vadības sistēmu speciālistu, sekojis pēc bakalaura 
grāda iegūšanas. Raksturojot darba vietu, Artis uzsver, ka ikdienā ļoti patīk 
pats ražošanas process un apziņa, ka tieši elektriķis dod iekārtām dzīvību.

RIHARDS VANADZIŅŠ
Rūpnīcas “Furniers” tehnologu grupas vadītājs

Personāla atlases speciālisti Riharda CV pamanīja 
internetā. Piesaistīja ar kokapstrādi saistītā izglītība 
Rīgas Valsts tehnikumā un LLU Meža fakultātē. 
Tehnologa darbu rūpnīcā “Lignums” Rihards uzsāka 
2013. gadā un, pierādot sevi, jau drīz bija starp 
tiem, kuri devās apmācīt kolēģus nesen atklātajā 
Igaunijas rūpnīcā “Kohila Vineer”. Šobrīd iegūtā 
pieredze tiek izmantota, pildot rūpnīcas “Furniers” 
tehnologu grupas vadītāja pienākumus. Rīts 

sākas ar ražošanas rezultātu analīzi un darbu plānošanu komandai, tāpēc Rihards 
atzīst, ka visas dienas ir citādākas, bet katra no tām – papildina zināšanas.

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

LIĀNA KUTKĒVIČA

 Finiera iela 6, Rīga

 261 114 20

 karjera@finieris.lv

 www.finieris.lv

VEIKSMES STĀSTS
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Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Esam viens no vadošajiem elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējiem 
Latvijā, kas nodrošina 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. Savus 
pakalpojumus nodrošinām televīzijas 
kompānijām, raidorganizācijām, 
visiem lielākajiem elektronisko sakaru 
operatoriem, kā arī valsts iestādēm. 
LVRTC ir uzticams sertifikācijas 
pakalpojumu sniedzējs, kas izsniedz 
un uztur eParaksta pakalpojumus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
LVRTC strādā dažādu jomu un 
profesiju pārstāvji, lielākā daļa 
darbinieku ir informācijas tehnoloģiju 
un telekomunikāciju jomas speciālisti, 
kas nodrošina un uztur valstiski 
nozīmīgu infrastruktūras darbību.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Visā Latvijas teritorijā

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

245

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ
LVRTC vērtē savos darbiniekos 
profesionālismu, atbildību un pozitīvo 
attieksmi. Ikvienam darbiniekam, 
kurš vēlas strādāt mūsu uzņēmumā 
ir jābūt atvērtam, gatavam mācīties, 
attīstīties un strādāt komandā, lai kopīgi 
sasniegtu iespējami labāko rezultātu.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS
 � Būvniecība
 � Ģeomātika
 � Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mehatronika

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 Ērgļu iela 14, Rīga

 +371 671 087 04

 personals@lvrtc.lv

 www.lvrtc.lv

 www.eparaksts.lv

  VAS Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs

  eParaksts

 @eParaksts

 @LVRTC_TVtornis

 LinkedIn - LVRTC
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Latvijas autoceļu 
uzturētājs
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Liepājas Speciālās ekonomiskās 
zonas pārvalde

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Saskaņā ar 1997. gada 17. februārī 
pieņemto Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas likumu, Liepājas speciālo 
ekonomisko zonu veido Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas teritorija, kurā 
komercdarbību veic Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas komercsabiedrības 
un kuru pārvalda un uzrauga Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
teritorija aizņem 3 979 hektārus jeb 
aptuveni 65% no Liepājas pilsētas 
teritorijas. Liepājas SEZ sastāv no 
ostas ar kopējo platību 1 197 ha, pilsētas 
industriālajām teritorijām 543 ha, 
Liepājas starptautiskās lidostas 251 ha, 
bijušās militārās bāzes “Karosta” 1 763 ha.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

200

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi RTU studenti
 � Ražošanas inženierzinības un 

vadība (BALTECH studiju centrs)
 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 

fakultātes studenti
 � Biznesa informātika
 � Datorsistēmas
 � Informācijas tehnoloģija
 � Intelektuālas robotizētas sistēmas
 � Loģistikas sistēmu un 

piegādes ķēdes vadība
 � Visi Inženierekonomikas un 

vadības fakultātes studenti
 � Uzņēmējdarbības finanses
 � Uzņēmējdarbība un vadīšana
 � Vadībzinātne un ekonomika
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība
 � Mehatronika
 � Ražošanas tehnoloģija
 � Materiālzinātne
 � Materiālzinātnes

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

GATIS GINTERS 

 Fēniksa iela 4, Liepāja

 +371 63427605

 gatis@lsez.lv

 www.liepaja-sez.lv
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Linedata Services

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Linedata is an award-winning software 
solutions company. We provide the 
investment management and credit 
communities with an innovative, user-
friendly suite of products that, through 
detailed market and client insights, 
help their businesses to grow across 
the globe. Our aim is to continue to 
find new ways to create and build 
flexible, mission critical software and 
services and to stay on the cutting 
edge of the financial software space.
20 years experience, 20 offices, covering 
more than 700 clients in 50 countries, 
we are close to 1300 employees 
providing global humanized technology 
solutions aimed at the investment 
management and credit community.

INTERESTING FACTS ABOUT THE 
COMPANY

Riga office has grown from 7 employees 
to 45 employees today (23 of them 
women). Originally Riga office was 
envisioned mainly as a Product 
Support Centre, but now many other 
teams are represented as well – 
Implementation, Project Management, 
Technical Services, Business Analysis, 
Quality Assurance, Development and 
Electronic Trading Services team.

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Linedata is an international company 
with offices in Canada, France, 
Hong Kong, India, Ireland, Latvia, 
Luxembourg, Morocco, Spain, Tunisia, 
United Kingdom, United States.

NUMBER OF EMPLOYEES

In Linedata Latvia there 
are 45 employees.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

At Linedata, we encourage creativity 
and out-of-the box thinking. This 
promotes the quest for newer, faster 
and better ways to deliver the best client 
experience in the market. We encourage 
and promote ambition and ingenuity. 
Linedata is about partnerships, both 
with our employees and with our clients.

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

 � Full-time employment
 � Work for foreign students
 � Full-time shift work

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS

 � All RTU students
 � All students from Riga Business school

COMPANY IS INTERESTED IN

 � Graduates

CONTACTS

LIENE SPROĢE 
HR Manager

 cvriga@ne.linedata.com

 www.linedata.com/
careers-talents
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We humanize technology

Caring

Sustainable

Smart

Passionate

our ethical mindset is open, 
generous and warm, we’re a 
partner with a generous team 
spirit. We’re direct, simple and 

geared to collaborative service

ethics in business means a great 
deal to us and we invest in long 
term relationships by being 
transparent, honest, serious and 

highly trustworthy

we use intelligence to drive ethics 
forward, we use our expertise, 
we’re elegant, premium even - 
but even more, we’re inspired by 

innovation

above all, we’re known for our 
ethics in action: our passion - 
stimulating us to excel, to commit, 
rising to a challenge and reaching 

our ambitions

Living Ethics
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MAGEBIT
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Magnetic MRO



Manpower
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Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības 
asociācija (MASOC)

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

MASOC ir izveidots 1994.gadā un kopš 
tā laika apvieno vadošos mašīnbūves un 
metālapstrādes uzņēmumus, kopējais 
biedru skaits virs 160. Asociācija pārstāv 
biedru un nozares kopējās intereses, 
kā arī organizē dažādus projektus 
un aktivitātes uzņēmumu attīstības 
veicināšanai. Asociācija aktīvi sadarbojas 
ar RTU, kas ir uzskatāma par galveno 
augstākās izglītības institūciju nozarē.

ASOCIĀCIJAS BIEDRI

MASOC apvieno mašīnbūves un 
metālapstrādes nozares uzņēmumus, kuri 
kopā nodarbina ap 11 000 strādājošo. 
Populārākās specialitātes, kur ir 
nepieciešama augstākā tehniskā izglītība 
ir konstruktori, tehnologi, mehānikas 
inženieri, mehatronikas inženieri, u.c.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE

Mašīnbūve un metālapstrāde

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pagaidu darbs
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Projekta tips/izstrāde
 � Noslēguma darbu tēmas

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
 Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

 masoc@masoc.lv

 www.masoc.lv

 +371 6755 4825

http://www.masoc.lv
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Maxima Latvija
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Mikrotīkls

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
• Visas studiju programmas

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE
• Visas studiju programmas

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
• Visas studiju programmas

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTES STUDENTI
• Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
• Mehatronika
• Ražošanas tehnoloģija

NODERĪGAS STUDIJU PROGRAMMAS

• Informācijas tehnoloģijas
• Elektronika / telekomunikācijas

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARES

SIA “Mikrotīkls” ir 1996. gadā dibināts Latvijas uzņēmums, kas izstrādā un ražo MikroTik 

RouterOS programmatūru un datortīklu maršrutētājus. Mēs ražojam inovatīvus 

produktus, ko izmanto visā pasaulē – mūsu iekārtas var atrast pat Everestā un 

Marsam domāto raķešu aprīkojumā. Uzņēmums vairākkārt atzīts par lielāko Latvijas 

eksportētaju, turklāt viss ražošanas process notiek tepat – no idejas līdz masveida 

ražošanai. Šobrīd “Mikrotīklā” strādā vairāk nekā 250 darbinieku.
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APSKATI DARBA PIEDĀVĀJUMUS:  

• Pilnas slodzes darbs
• Līgumdarbs vai pusslodze
• Sezonas darbs
• Pilna laika maiņu darbs
• Projekta tips / izstrāde

• 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
• Bakalaura studenti
• Maģistra studenti
• Doktoranti
• Absolventi

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS UZŅĒMUMU INTERESĒ

• Rīga, Brīvības gatve 214i, LV-1039
• +371 67317700
• darbs@mikrotik.com

• mikrotik.com
• YouTube, Facebook: mikrotik
• Twitter: mikrotik_com

i
i
i

DARBS.MIKROTIK.COM
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Moduls Engineering

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Moduls Engineering ir 1994. gada 
decembrī dibināts uzņēmums un 
2020. gads ir uzņēmuma 25. darbības 
gads. Uzņēmuma specializācija ir 
elektrotehnisko un inženiertehnisko 
tīklu projektēšana, ierīkošana 
un servisa apkalpošana. 

Elektrotehnisko tīklu jomā Moduls 
Engineering specializācija ir iekšējā un 
ārējā apgaismojuma elektroapgāde, 
kabeļu līnijas, zibensaizsardzības un 
zemēšana, automatizācijas sistēmas, 
t. sk. ēkas vadības sistēmas BMS 
un EIB, kā arī vājstrāvas tīkli, t. sk. 
servera telpas, ugunsdzēsības un dūmu 
novadīšanas sistēmas, apsardzes 
signalizācijas un videonovērošana. 
Savukārt inženiertehnisko tīklu 
jomā uzņēmuma specializācija ir 
iekšējie un ārējie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli, apkures, ventilācijas 
un dzesēšanas sistēmas.

Moduls Engineering ierīkotās 
inženierkomunikāciju sistēmas 
nodrošina ēkā mūsdienīgu un 
ergonomisku vidi, kas var tikt integrēta 
arī vēsturiskos interjeros un ēkās 
ar kultūras pieminekļa nozīmi. 

Moduls Engineering ir MN 
Holding grupas uzņēmums.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma darba kvalitāti apliecina 
ISO 9001 un ISO 14 001 sertifikāti.

Uzņēmums aktīvi līdzdarbojas 
profesionālajās asociācijās - Latvijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā, 
Latvijas Būvuzņēmēju partnerībā, 
Latvijas Elektroenerģētiķu un 
Energobūvnieku asociācijā.

Uzņēmuma 25 darbības gados 
ir saņemtas atzinības nozares 
profesionālajos konkursos gan 
Latvijas Būvniecības gada balvā, 
gan arī realizētie projekti ir novērtēti 
Latvijas Arhitektūras gada balvā.

2019. GADA LIELĀKIE OBJEKTI:

SKANSTES CITY biroja centrs. Moduls 
Engineering izstrādāja inženiertehniskos 
risinājumus, kas ietver ārējo un iekšējo 
inženiertīklu, tostarp lietus ūdens 
un sadzīves kanalizācijas sistēmas, 
ūdensvadu, elektrības un vājstrāvas 
tīklu projektēšanu un pārbūvi. 

Salaspils 1. vidusskolas rekonstrukcija. 
Moduls Engineering veica mūzikas 
klases atjaunošanu, jaunu gaismekļu 
uzstādīšanu, kā arī grīdu, sienu un 
griestu atjaunošanas darbus. 

Latvijas Nacionālā teātra 
rekonstrukcijas darbi, kuru ietvaros 
Moduls engineering veica ēkas pamatu un 
pagraba hidroizolācijas un siltināšanas 
darbus, lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
remontdarbus, kā arī teātra iekštelpās 
veica grīdas segumu atjaunošanu 
parterī, balkonos un ložās, kā arī veica 
vēsturisko durvju restaurāciju. 

Rīgas 1. slimnīcas 14A korpusa 
atjaunošana. Moduls Engineering 
projekta ietvaros veica ēku 
inženiertehnisko sistēmu izbūves 
darbus, nodrošinot Rīgas 1.slimnīcas 
14A. vēsturiskajā korpusā mūsdienīgu 
un medicīnas iestādes prasībām 
atbilstošu vidi. Projekta ietvaros 
izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un 
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izziņošanas sistēma, centrālā balss 
izziņošanas sistēma trauksmes 
gadījumiem. Ierīkota arī mūsdienīga 
apsardzes un piekļuves kontroles 
sistēmas, kā arī veikta videonovērošanas 
sistēmas izbūve. Mūsdienīgo un 
kvalitatīvo medicīnas pakalpojumu 
nodrošināšanai slimnīcas telpās ir 
izbūvēta medicīnas personāla izsaukumu 
sistēma un datoru-telefonu tīkls.

LLU Jelgavas pilī Moduls Engineering 
veic ugunsgrēka atklāšanas un 
izziņošanas sistēmas, kā arī centrālā 
balss izziņošanas sistēmas trauksmes 
gadījumiem izbūves darbus. 
Inženiertehnisko sistēmu izbūves darbi 
vēsturiskajās ēkās vienmēr saistījuši 
Moduls Engineering, jo pēc sarežģītības 
inženiertehnisko sistēmu izbūves darbi ir 
salīdzināmi tikai ar restaurācijas darbiem.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

UZŅĒMUMA DARBINIEKI

Moduls Engineering strādā 125 
darbinieki - dažādu jomu speciālisti, 
kas specializējušies elektronisko sakaru 
sistēmu, elektroinstalāciju, ventilācijas, 
apkures, ūdens un kanalizācijas tīklu 
projektēšanā, izbūvē un būvniecības 
darbu vadīšanā.  Uzņēmumā regulāri 
notiek interesanti,  aizraujoši un sportiski 
komandas saliedēšanas un atpūtas 
pasākumi, kā arī darbiniekiem ir iespēja 
attīstīt un pilnveido savas profesionālās 
zināšanas, specializētos nozares 
semināros, izstādēs un konferencēs. 

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Projekta tips/izstrāde
 � Apmācības

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ražošanas inženierzinības un 
vadība (BALTECH studiju centrs)

 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Būvdarbu vadīšana
 � Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
 67070101

 info@moduls.lv

 www.moduls.lv

 fb.com/modulsengineering

 modulsengineering
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MĀRTIŅŠ VĪTOLS

“Pašreiz studēju RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes transporta elektronikas 
un telemātikas programmas 4. kursā.

Kad tuvojās 3. kursa beigas un bija jāsāk meklēt 
prakse, devos uz RTU Karjeras dienām. Pie 
Moduls Engineering stenda satiku paziņu, kas 
piedāvāja izpildīt testu un piedalīties konkursā. 
Nospriedu - kāpēc gan ne?  Pēc nedēļas uzzināju, 
ka esmu viens no uzvarētājiem un jāierodas 
Moduls Engineering birojā pēc balvas. Pēc balvas 
saņemšanas sekoja neliela saruna par mācībām un 

praksi, pēc kuras saņēmu piedāvājumu iziet praksi tieši Moduls Engineering.
Nedēļu vēlāk nonācu pirmajā objektā kā elektronisko sakaru 

sistēmu montieris, un beidzot varēju praktiski pielietot skolā iegūtās 
zināšanas, lai rastu risinājumus nestandarta problēmām. 

Moduls Engineering ir viens no nozares līderiem, kurā strādā 
pieredzējuši speciālisti, no kuriem var daudz mācīties.

ĢIRTS ČERBAKOVS

Pagājušā gada RTU Karjeras dienās nonācu pavisam 
nejauši, vajadzēja mazajai māsīcai parādīt, kas tās 
RTU Karjeras dienas ir. Nonācis iekšā, staigāju un 
skatījos darba piedāvājumus un interesējos par 
dažādiem uzņēmumiem, līdz brīdim, kad pie manis 
pienāca meitene, iedeva bukletu un teica: “Pieej pie 
tā stenda”. Tā arī izdarīju. Pie stenda mani draudzīgi 
sagaidīja, iedeva lapiņu ar vairākiem jautājumiem 
un ar aizpildīto anketu automātiski piedalījos izlozē. 
Galvenā balva bija ekskursija pa uzņēmumu “Moduls 
Egineering”. Es biju viens no trīs laimētājiem.

Un tagad - te nu es esmu, jau vairāk kā 6 mēnešus strādāju Moduls 
Engineering kā vājstrāvu sistēmu montieris. Darbā jau esmu daudz ko 
apguvis un protams turpinu apgūt vēl daudz jauna arī tagad.

Moduls Engineering

VEIKSMES STĀSTS
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MSC Shared Service 
Center Riga
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NEW LEVEL

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

NEW LEVEL ir personāla atlases un 
apmācību aģentūra. Mūsu aizraušanās ar 
tūrisma nozari un precīza izpratne par tās 
darbību ļauj mums panākt to, ka talantīgi 
cilvēki nonāk savos sapņu darbos. Mēs 
aktīvi ieguldām savus resursus un enerģiju 
kandidātu individuālajā izaugsmē, ļaujot 
ikvienam attīstīt vajadzīgās prasmes un 
īstenot savu potenciālu. Mēs ticam, ka 
katram cilvēkam piemīt īpašs talants, 
un cītīgi pilnveidojam zināšanas un rīkus, 
kas palīdz to atklāt. Mēs esam jauns un 
mūsdienīgs uzņēmums un uzskatām, 
ka pasaule pieder tiem, kas mērķtiecīgi 
strādā, lai piepildītu savus sapņus. Vai 
esat gatavs sasniegt jaunu līmeni savā 
karjerā?Mūsu misija ir piedāvāt saviem 
kandidātiem teicamus un piemērotus 
nodarbinātības atbalsta pakalpojumus, 
ieguldot viņu individuālajā izaugsmē un 
orientējoties uz ilgtermiņa risinājumiem.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 Jeruzalemes iela 1, Rīga, LV-1010

 +371 270 607 63

 hr@newlevel.lv

 www.newlevel.lv

 fb.com/NewLevelLatvia

 @newlevel_latvia
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OlainFarm
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Orkla Latvija

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

2019. gadā ar mērķi radīt vadošo plaša 
patēriņa zīmolu preču organizāciju 
Latvijā, kas apvieno spēcīgus, Latvijā 
iemīļotus zīmolus, tika izveidota “Orkla 
Latvija”. Tomēr “Orkla” pirmsākumi 
Latvijā meklējami vēl pirms tam, 
bet organizācijas pārstāvētie zīmoli 
ir pazīstami vēl senāk. “Laima”, 
“Staburadze”, “Selga”, “Ādažu Čipsi”, 
“Pedro”, “Spilva”, “Gutta”, “Everest”, 
“Latplanta” – katram no tiem ir savs 
stāsts un gadiem veidota vēsture. 
Mūsu galvenās pamatvērtības, 
kas raksturo mūsu darbību un 
lēmumu pieņemšanu ir drosme, 
uzticamība un iedvesma.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

“Orkla Latvija” pārstāvētie zīmoli 
gadu laikā aktīvi atbalstījuši dažādus 
sabiedrībā nozīmīgus pasākumus, 
aktivitātes, projektus, kas saistīti ar 
kultūru, izglītību, atbalstu bērniem 
no ģimenēm ar dažādiem sociālajiem 
statusiem, bērnu veselību un aktīvu 
dzīvesveidu, piemēram, “Laimas” 
labdarības namiņa astoņu gadu 
pastāvēšanas laikā piepildīti 8 
300 bērnu sapņi par sen kārotām 
Ziemassvētku dāvanām. 

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Šobrīd “Orkla Latvija” produkcija 
tiek ražota piecās ražotnēs Rīgā, 
Rīgas apkaimē un eksportēta 
uz vairāk nekā 26 valstīm.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

“Orkla Latvija” komandu veido vairāk 
nekā 1 000 profesionāļi, no kuriem 
68% ir sievietes, bet 32% – vīrieši. 
Pateicoties tam, ka mūsu kolektīvu veido 
gan pieredzējuši kolēģi, gan jaunieši, 
mēs spējam attīstīties, vienlaikus 
saglabājot labākās tradīcijas. Mūsu 
jaunākajam kolēģim ir vien 17 gadi, 
bet pieredzējušākajam – 71 gads.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Mūsu sauklis jaunu kolēģu meklējumos 
ir “Īstais cilvēks īstajā vietā!”. Mums 
ir svarīgi ne tikai pieņemt darbā 
atbilstošāko kandidātu, bet arī būt 
pārliecinātiem, ka šī darba vieta 
pašam kandidātam ir vispiemērotākā. 
Atlases procesa pamatā uzsveram 
patiesumu. Mums ir svarīgi iepazīt 
kandidāta profesionālos sasniegumus 
un pārliecināties par viņa personības 
piederību uzņēmuma kultūrai un 
komandai, kā arī sagaidām, ka mūs 
abpusēji vienos kopīgas  pamatvērtības 
– drosme, uzticamība, iedvesma!

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ražošanas inženierzinības un vadība
 � Finanšu inženierija
 � Loģistikas sistēmu un 

piegādes ķēdes vadība
 � Cilvēku resursu vadīšana
 � Inovācijas un uzņēmējdarbība
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PĒTERIS KUZENKO
“Orkla Latvija” personāla speciālists 

Savu karjeru Pēteris “Orkla” grupas uzņēmumā uzsāka kā praktikants personāla 
daļā. Prakses laikā ļoti augstu tika novērtētas Pētera personīgās īpašības un 
apgūtās prasmes, tādēļ pēc tās beigām viņam tika piedāvāta iespēja pievienoties 
komandai jau kā pastāvīgam darbiniekam. Par praksē pavadīto laiku Pēteris stāsta: 
“Darba devējam ir svarīgi, lai darbinieks būtu spējīgs kompetenti veikt dažādus 
darba pienākumus, un kā gan savādāk to iemācīties, ja ne prakses laikā? “Orkla 
Latvija” ir strauji augošs uzņēmums, tāpēc iekšējie procesi šeit tiek pārvaldīti 
ļoti profesionāli. Praktizējoties personāldaļā, es guvu vairākas atziņas par to, kā 
veiksmīgi darboties ar cilvēkresursiem, lai palīdzētu uzņēmumam un tā darbiniekiem 
attīstīties. Galvenais ir darīt to, kas patīk un aizrauj, tad arī viss izdosies.”

ANRIJS VAZDIĶIS
“Orkla Latvija” reģionālās pārdošanas daļas vadītājs

Anrijs “Orkla” grupas uzņēmumam pievienojās pirms 16 gadiem kā pārdošanas 
pārstāvis, un šī bija viņa otrā darba vieta pārdošanas nozarē. Šo gadu laikā Anrijs 
pārdošanas komandā guvis pieredzi un zināšanas, veicot dažādus pienākumus vairāk 
nekā piecos amatos, līdz kļuva par pārdošanas daļas vadītāju pirms nepilniem četriem 
gadiem. Par darbu “Orkla” uzņēmumā Anrijs stāsta: “”Orkla Latvija” ir uzņēmums, 
kas domā par saviem darbiniekiem un attīsta viņu kompetences, lai kopīgiem spēkiem 
veicinātu darbinieka personīgās izaugsmes iespējas un prasmju pilnveidi. Nevajag 
baidīties strādāt uzņēmumā ilgtermiņā, bet gan ir jācenšas atrast izaicinājumus 
esošajā amatā, tādā veidā pierādot, ka tu spēj augt kā darbinieks, sasniedzot arvien 
augstākus rezultātus. Pozitīvākais, ko es kā darbinieks redzu šajā uzņēmumā, ir tas, 
ka “Orkla” dod iespēju mācīties ne tikai vietējā, bet arī ārvalstu mērogā. Piemēram, 
es esmu guvis vērtīgu pieredzi un zināšanas “Orklas” organizētos kursos Norvēģijā. 
Papildus tam man bija iespēja veikt pārdošanas vadītāja pienākumus arī Igaunijā, 
kas man kā darbiniekam pavēra citādāku skatījumu uz pārdošanas niansēm, biznesa 
virzieniem, vadības stilu un darbu komandā starptautiskā uzņēmumā citā valstī. Tas 
ne tikai motivē, bet parāda, cik svarīgs tu esi organizācijai. “Orkla” dod iespējas!”

 � Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
 � Uzņēmējdarbības finanses
 � Uzņēmējdarbība un vadīšana
 � Vadībzinātne un ekonomika
 � Visaptverošā kvalitātes vadība
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība
 � Mehatronika
 � Ražošanas tehnoloģija
 � Transporta sistēmu inženierija
 � Uzņēmumu organizācija un vadīšana

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 +371 661 543 27

 +371 670 803 05

 konkurss@orkla.lv

 www.orkla.lv

VEIKSMES STĀSTS



115

Pasažieru vilciens

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

AS “Pasažieru vilciens” ir valstij 
piederošs uzņēmums, kas sniedz videi 
draudzīgus iekšzemes sabiedriskā 
transporta pakalpojumus. Pateicoties 
darbinieku ieguldījumam, uzņēmums 
nodrošina augstu vilcienu kustības 
precizitāti, pārvietošanās drošību un 
pakalpojumu kvalitāti. AS “Pasažieru 
vilciens” ir vairāk kā 90% apmierinātu 
klientu, kā arī kopējais klientu skaits 
turpina augt katru gadu. Uzņēmuma 
mērķis ir nodrošināt augstu komfortu 
un modernu pārvaldību, piedāvājot 
arvien ērtākus un mūsdienīgākus 
risinājumus pasažieru pārvadājumos.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

AS “Pasažieru vilciens” turpina attīstīties! 
Esam ieviesuši e-vides risinājumus 
ērtākai biļešu iegādei. Rūpējamies par 
pasažieru komfortu un esam noslēguši 
līgumu par 32 jaunu vilcienu iegādi. 
Strādājam pie tā, lai pārvadājumi būtu 
biežāki un pakalpojumi mūsdienīgāki 
un kvalitāte nepārtraukti uzlabotos!

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

1050

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Zināšanas, augsts atbildības 
līmenis, mūsdienīga pieeja darba 
procesiem un uzdevumu izpildei, vēlme 
attīstīties kopā ar uzņēmumu!

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Informācijas tehnoloģija
 � Transporta elektronika un telemātika
 � Drošības inženierija
 � Vadībzinātne un ekonomika
 � Dzelzceļa elektrosistēmas
 � Dzelzceļa transports
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mehatronika
 � Transporta sistēmu inženierija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

IVETA FREIMANE

 Turgeņeva 14, Rīga, Personāla 
vadības daļa

 67232504 

 27895999

 darbs@pv.lv
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PRECO

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

PRECO ir metālapstrādes uzņēmums, 
kas ražo graudu, sēklu un citu birstošu 
materiālu pirmapstrādes iekārtas -  
transportierus, kaltes, papildaprīkojumu. 
Mūsu ražotne atrodas Lielvārdē un tā 
ir 8000 kv.m liela. Iekārtas projektē un 
ražo augsti kvalificēti darbinieki, kas spēj 
īstenot piemērotāko risinājumu jebkura 
izmēra un specifikas saimniecībai, sākot 
no neliela ģimenes biznesa līdz lieljaudas 
ražotnei. Uzņēmuma ražotās iekārtas 
top uz mūsdienīgām pančošanas, 
lāzergriešanas, plazmas griešanas un 
metāla locīšanas  iekārtām. PRECO 
savas ražotās iekārtas eksportē uz 15 
dažādām Eiropas un NVS valstīm. PRECO 
- ar aizrautību par lauksaimniecību!

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

 � PRECO eksportē savas ražotās 
iekārtas uz 15 dažādām valstīm

 � PRECO ražo iekārtas ar 
jaudu no 5 - 500t/h

 � PRECO pamatprodukts ir 
transportieru sistēmas - ķēžu, lentas, 
skrāpju un kausiņu elevators

 � Preco iekārtas ir ar 
industriālu izpildījumu

 � Ražots Latvijā

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, 
Ukraina, Baltkrievija, Rumānija, 
Polija, Vācija, Norvēģija, Spānija, 
Slovākija, Ungārija u.c.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

60

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Pusslodze
 � Prakse
 � Prakse ārvalstu studentiem

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi RTU studenti
 � Inženiertehnika, mehānika, 

mašīnbūve un automātika

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

IEVA RUDZĪTE 

 29412703

 ieva.rudzite@preco.lv

 www.preco.lv

 linkedin.com/company/
preco-grain-handling-equipment
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Rīgas namu pārvaldnieks

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Pašvaldības SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” tika izveidots 2010.
gadā, apvienojot 15 pašvaldības namu 
pārvaldes.Uzņēmums tika nodibināts, 
lai nodrošinātu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu pēc 
vienotiem principiem un uzlabotu 
pašvaldības sniegto pakalpojumu 
kvalitāti dzīvojamo māju pārvaldīšanā.
Kopsummā uzņēmums apkalpo ap 
167 000 klientu un mūsu pārvaldīšanā 
ir vairāk nekā 4200 dzīvojamo māju 
ar kopējo apsaimniekojamo platību 
virs 8 milj. kvadrātmetru.Veicamie 
pārvaldīšanas darbi:dzīvojamās mājas 
sanitārā apkope;siltumenerģijas, 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu nodrošināšana;sadzīves 
atkritumu izvešana;elektroenerģijas 
nodrošināšana dzīvojamās mājas 
kopīpašumā esošajai daļai;komunikāciju 
apsekošana, tehniskā apkope un 
kārtējais remonts.Misija:Veikt kvalitatīvu 
un nepārtrauktu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu, veicināt 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir lielākais 
nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
uzņēmumus Baltijā, kas klientiem 
piedāvā labu servisu un kvalitatīvus 
pakalpojumus. SIA “Rīgas namu 
pārvaldnieks” īsteno daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektus, piesaistot 
ES fondu līdzfinansējumu.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

ap 2400

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Noslēguma darbu tēmas

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Visi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Visi Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti

 � Visi Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes studenti

 � Visi Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 Personāla vadības nodaļa, 

Aleksandra Čaka iela 42, Rīga

 personals@rnparvaldnieks.lv

 www.rnparvaldnieks.lv
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 

SIA “Rīgas ūdens” (dibināts 1991.
gada 24.septembrī) ir lielākais 
centralizēto ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs 
Latvijā un vienīgais Rīgā, kas 
nodrošina rīdziniekus ar kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni, kā arī nodrošina 
notekūdeņu pārvadi un attīrīšanu.
SIA “Rīgas ūdens” ir vides prasībām 
atbilstošs ūdenssaimniecības uzņēmums 
ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu 
infrastruktūru, kas ražošanas procesos 
izmanto modernas un videi draudzīgas 
tehnoloģijas, kā arī sistemātiski 
īsteno tās attīstības projektus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

SIA “Rīgas ūdens” apsaimnieko un 
uztur Rīgas ūdensapgādes muzeju, 
kas ir viens no ievērojamākajiem 
ūdensapgādes muzejiem Eiropā. Vecās 
Baltezera ūdens sūknētavas telpās 
iekārtotais muzejs dibināts 1988.
gadā. Muzeja eksponāti ļauj izsekot 
Rīgas ūdenssaimniecības attīstībai no 
viduslaikiem līdz pat mūsdienām. Muzejs 
atrodas Baltezerā, Sūkņu stacijas ielā 
14, Ādažu novadā (orientējošā norāde 
“Rīgas ūdensapgādes muzejs”).

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Rīga

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

765 darbinieki, no kuriem 68% 
ir vīrieši un 32% sievietes.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

SIA “Rīgas ūdens” kā darba devējam 
ir nepieciešami profesionāli, enerģiski 
darbinieki, kuri vēlas attīstīties un 
sasniegt augstus darba rezultātus.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Būvdarbu vadīšana
 � Būvniecība
 � Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 � Vides zinātne
 � Ķīmija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Vidējo profesionālo izglītības 
iestāžu studenti

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti

KONTAKTI
 Personāla daļa, Z.A. Meierovica 

bulvāris 1, Rīga, LV-1495

 670 884 57

 670 884 29

 personals@rigasudens.lv

 www.rigasudens.lv

 fb.com/SIA-Rigas-Ūdens

 @rigasudens

 linkedin.com/company/1272459/

Rīgas ūdens
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Rīgas satiksme

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

RP SIA „Rīgas satiksme” dibināta 2003.
gada 20.februārī. „Rīgas satiksme” 
ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums 
darbojas saskaņā ar ISO 9001:2015, 
OHSAS 18001:2007 un ISO 50001:2012 
standarta prasībām. Uzņēmuma 
darbības vispārējais stratēģiskais 
mērķis ir sniegt sabiedriskā transporta 
pakalpojumus Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, pārvaldīt 
un apsaimniekot Rīgas pilsētas 
maksas autostāvvietas ielu sarkano 
līniju robežās un piedalīties Rīgas 
pilsētas transporta infrastruktūras 
uzturēšanā un attīstīšanā.Uzņēmuma 
misija: nodrošināt pieejamu, drošu 
un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta 
sistēmu, autotransporta un stāvvietu 
pakalpojumus, vienlaicīgi veicinot 
ekonomikas izaugsmi un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos Rīgā.Vīzija: mūsdienīgs 
un sociāli atbildīgs uzņēmums.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

RP SIA „Rīgas satiksme” nodrošina - 8 
tramvaju maršrutus; 18 trolejbusu 
maršrutus; 54 autobusu maršrutus. 
Kopumā RP SIA „Rīgas satiksmes” 
transporta līdzekļi (tramvaji, trolejbusi, 
autobusi) gadā veic ap 45 miljoniem 
kilometru un pārvadā ap 150 miljoniem 
pasažieru, apsaimnieko vairāk nekā 
5000 autostāvvietas Rīgā un Vecāķos.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Rīga

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

3900 darbinieki

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Darbiniekos novērtējam iniciatīvu, 
interesi par novitātēm un spēju sevi 
pilnveidot, precizitāti un atbildību.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Transportbūves
 � Finanšu inženiermatemātika
 � Visi Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Automobiļu transports
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība
 � Transporta sistēmu inženierija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 Vestienas iela 35, Rīga

 67104751

 personals@rigassatiksme.lv

 www.rigassatiksme.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

ARTŪRS APSĪTIS 
Elektrosaimniecības vadītājs

Mācījos RTU un ieguvu inženierzinātņu bakalaura 
grādu elektrozinātnē. Darba gaitas RP SIA 
“Rīgas satiksme” uzsāku pirms deviņiem gadiem 
Elektrosaimniecības  Apakšstaciju nodaļā kā 
elektromontieris. Pēc dažiem gadiem piedāvāja 
augstāku amatu tur pat Elektrosaimniecībā – vecākais 
meistars.  Pēc tam dažu gadu laikā strauji kāpu pa 
karjeras kāpnēm – biju Apakšstaciju nodaļas vadītāja 
p.i., Elektrosaimniecības vadītāja vietnieks un jau gadu 

strādāju Elektrosaimniecības vadītāja amatā.
Darbā bieži noder augstskolā gūtās zināšanas – te tās varu pielietot praksē. Strādājot 

šajā uzņēmumā, esmu turpinājis kvalifikācijas celšanu un uzņēmums to ir novērtējis. 
Esmu daudz ieguvis – pārliecību par saviem spēkiem un to, ka gan akadēmiska, gan 
praktiska izglītība, ir vērtības, kas papildina viena otru un nes ne tikai gandarījumu un 
dzīvesprieku, bet arī reālu pienesumu sabiedrībai.

ARTŪRS MUIŽNIEKS
Maršrutu pārraudzības iecirkņa vadītāja vietnieks

2006.gadā absolvēju RTU ar inženierzinātņu  maģistra 
grādu transporta un satiksmes zinātnē. Ļoti patīk 
transports tiešā nozīmē – patīk sēdēt pie stūres, tāpēc 
izlēmu strādāt RP SIA “Rīgas satiksme” par autobusa 
vadītāju. Darba gaitās izrādīju interesi ne tikai par 
autobusa vadīšanu, bet arī par autobusu vadītāju 
darbu plānošanu un organizāciju. Vadība to ievēroja un 
tuvākajos gados piedāvāja atvaļinājumu un darbnespējas 
laikā aizvietot maršrutu pārraudzības iecirkņa vadītāja 
vietnieku un  vadošo transporta pārraugu. 

Lai apgūtu šo amatu specifiku, noderēja iegūtā izglītība. Varēju praksē pielietot, to, ko 
biju mācījies. Daudz mācījos no saviem kolēģiem, jo ir lietas, kuras var apgūt tikai praksē. 

Kopš šī gada sākuma esmu pamatdarbā maršrutu pārraudzības iecirkņa vadītāja 
vietnieka amatā un pie tā neapstāšos. 
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Rimi Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Mēs esam viens no lielākajiem 
mazumtirgotājiem Latvijā, kā arī 
daļa no “ICA Gruppen”, kas ir vadošā 
mazumtirdzniecības organizācija 
Ziemeļvalstu reģionā. Mēs veidojam 
nākotnes iepirkšanās pieredzi, kas 
ietver gan atbildību, gan iespēju būt 
pārmaiņu vēstnešiem, tāpēc atbalstām 
veselīgas un ilgtspējīgas izvēles, kas 
ietekmē līdzcilvēkus un sabiedrību. Esam 
pārliecināti, ja katru dienu domāsim, kā 
klientu ikdienu padarīt mazliet vieglāku 
un mazliet labāku – kopā radīsim ko 
īpašu. Mūsu mērķis ir ar savu piemēru 
kļūt par pozitīvo pārmaiņu dzinējspēku 
un līderi ilgtspējas jautājumos, 
aicinot iesaistīties arī sabiedrību.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Rimi filozofija “Katra diena arvien 
labāka” atspoguļojas mūsu darbā. 
Uzsākot jaunas un turpinot esošās 
iniciatīvas, arī 2018. gadā esam 
saņēmuši Ilgtspējas indeksa augstāko 
novērtējumu – Platīna kategorijas balvu 
un Ģimenei draudzīga komersanta 
titulu. Tāpat esam atzīti par sociāli 
atbildīgāko un kvalitatīvāko zīmolu, 
un otru iekārojamāko darba devēju 
mazumtirdzniecības nozarē Latvijā.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Rimi darbojas Baltijas valstu reģionā.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Rimi strādā vairāk nekā 5700 
darbinieku. Ap 450 darbinieku 
strādā Rimi birojā, savukārt pārējie 
darbinieki strādā mūsu veikalos.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Mēs visi esam uzticīgi trīs kopīgām 
vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai 
un uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas 
vērtības, Tu šeit sastapsi daudz līdzīgi 
domājušu un draudzīgu kolēģu.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Būvdarbu vadīšana
 � Visi Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Visi Inženierekonomikas un 

vadības fakultātes studenti
 � Visi Rīgas Biznesa skolas studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

LIENE GASŪNE

 A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021

 67048848

 hr@rimibaltic.com

 www.rimi.lv/karjera

2017
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RTU Absolventu asociācija
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RTU Attīstības fonds

VISVAIRĀK PRAKSES VIETAS 2019. GADĀ PIEDĀVĀJA:

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
www.fonds.rtu.lv

facebook.com/RTUAttistibasfonds

instagram.com/rtuattistibasfonds

LIEC LIETĀ STUDIJĀS UZKRĀTĀS 
ZINĀŠANAS UN PIESAKIES APMAKSĀTĀ 

PRAKSĒ KĀDĀ NO LATVIJAS 
VADOŠAJIEM UZŅĒMUMIEM!

STIPENDIJU UN BALVU 
KONKURSI SADARBĪBĀ AR 

339 UZŅĒMUMIEM.
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VISVAIRĀK PRAKSES VIETAS 2019. GADĀ PIEDĀVĀJA:

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
www.fonds.rtu.lv

facebook.com/RTUAttistibasfonds

instagram.com/rtuattistibasfonds

LIEC LIETĀ STUDIJĀS UZKRĀTĀS 
ZINĀŠANAS UN PIESAKIES APMAKSĀTĀ 

PRAKSĒ KĀDĀ NO LATVIJAS 
VADOŠAJIEM UZŅĒMUMIEM!

STIPENDIJU UN BALVU 
KONKURSI SADARBĪBĀ AR 

339 UZŅĒMUMIEM.

‘’Esmu ļoti pateicīgs uzņēmumam ‘’Latvijas gāze’’ 
par sniegto atbalstu studiju gados.  Šī stipendija 
mani motivē vēl cītīgāk mācīties, apgūt jaunas  
iemaņas un aktīvāk darboties zinātnē un 
pētniecībā. Tāpat esmu pateicīgs arī RTU 
Attīstības fondam par sniegtajām iespējām un 
palīdzību studentiem gan iegūt apmaksātas 
prakses vietas, gan mācību un izcilības stipendijas. 
Liels paldies!’’ 

Arturs Driķis

‘’Liels paldies RTU Attīstības fondam, kā arī 
uzņēmumam ‘’Danone’’, kas sniedza man iespēju 
attīstīt savas zināšanas, paplašināt savu redzes 
loku, kā arī nepārtraukti tiekties uz attīstību. 
Prakse ne tikai sniedza iespēju iepazīt sev 
vēlamo nozari, bet arī deva finansiālu atbalstu 
stipendijas veidā.’’

Artūrs Zaikovskis

‘’Pateicos par doto iespēju piedalīties ‘’ZIBIT 
2018’’ noslēguma darbu konkursā un iegūt 1. 
vietu! Kopš tā brīža ir noticis daudz dažādu 
interesantu notikumu - ar draugu iesākām nelielu 
jaunuzņēmumu, braucām uz Vāciju aizstāvēt 
savu ideju, tikāmies ar jauniem cilvēkiem un 
piedzīvojām daudz ko jaunu. Šajā visā stipendija 
gan kā naudas summa, gan kā sasniegums man 
ir ļoti palīdzējusi.’’

Katrīna Beāte Volksone
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RTU Neklātienes un vakara studiju 
departaments
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija



Sadales tīkls

 
 

 

 

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk 
nekā vienam miljonam objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Uzņēmums nodrošina sadales elektrotīklu 
ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanu un 
elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi. 

Uzņēmumu raksturo kvalitatīva elektroapgāde, efektīva elektrotīkla pārvaldība, augsts drošuma līmenis, inovatīvas tehnoloģijas,
moderni inženiertehnoloģiskie risinājumi un stabila, klientiem atvērta sadarbības partnerība.

“Sadales tīkla” darba vietās, kas izvietotas visā Latvijā, strādā aptuveni 2000 darbinieki. Augstākā izglītība ir 50% darbinieku,
turklāt gandrīz puse no tiem ir RTU absolventi. Aptuveni 10 – 15% jauniešu, kuri izvēlas praksi AS “Sadales tīkls”, ik gadu kļūst

kā arī kāpt pa karjeras kāpnēm.

• sadales tīklu kopgarums – 92 958 km , t.sk.:
    gaisvadu līnijas – 58 583 km
    kabeļlīnijas – 34 375 km
    transformatoru apakšstacijas – 
    sadales elektrotīklu transformatori – 
    jaudas slēdži līnijās – 
    elektroenerģijas skaitītāji – , t.sk.:
    viedie skaitītāji 
    sadalītās elektroenerģijas apjoms – vairāk nekā  
    apkalpojamo objektu skaits – vairāk nekā 

•  1. līmeņa augstākās izglītības studenti
• Bakalaura studenti
    Maģistra studenti
• Doktoranti
• Absolventi

      Šmerļa iela 1, Rīga

      +371 67726400

       personals@sadalestikls.lv

       sadalestikls.lv

        Sadales tīkls

www

27 854
30 437

vairāk nekā 1,1 miljons

1,1 miljons

700 000

7 838



 
 

 

Atsaucība, draudzīga pieeja, stingrība 

Neatlaidība, rūpīgums, zinātkāre 

Pedantisms, koncentrēšanās 
prasmes, precizitāte

 

 
Proaktivitāte, radošums, aizrautība

 

Elektroinženieris

Elektroietaišu ekspluatācijas 
inženieris 

Tehniskais speciālists

 

 

Stabilitāte, punktualitāte, analītiska domāšana

Releju aizsardzības
un automātikas inženieris

Viedās uzskaites inženieris

Zābaki

Elektrotehniķis

Inovatīvi risinājumi, atbildība, komunikācija  

Pielaiko pamatprofesijas! 

Elektrotīklu dispečers
Efektivitāte, operatīvi risinājumi, laipnība 

Elektrotīklu ekspluatācijas 
meistars 

Godīgums, enerģija, pacietība

Projektu vadītājs
Mērķtiecība, diplomātijas spējas, ambīcijas
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Sanitex
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Schneider Electric 
Riga Plant

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

“Schneider Electric” ir pasaules mēroga 
uzņēmums enerģijas pārvaldībā 
un automatizācijā. Tas attīsta 
savienojamības tehnoloģijas enerģijas 
un procesu pārvaldībai tā, lai tās 
būtu drošas, uzticamas, efektīvas 
un ilgtspējīgas. “Schneider Electric” 
ir Francijā dibināts starptautisks 
koncerns, kas pārstāvēts vairāk nekā 
100 valstīs un nodarbina vairāk nekā 
170 tūkstošus darbinieku. Katru gadu 
4–5% no ienākumiem tiek investēti 
zinātnē un attīstībā. Pievienojoties 
“Schneider Electric Riga Plant”, paveras 
plašas iespējas darboties “Schneider 
Electric” uzņēmumos visā pasaulē. 
“Schneider Electric Riga Plant” darbības 
pamatnozare ir elektronikas komponenšu 
ražošana, montāža un gala testēšanu, 
lietojot mūsdienīgas, starptautiski atzītas 
ražošanas labākās prakses; montāža un 
gala testēšana. Mūsu vērtības ir klients 
vispirms, uzdrīskties izaicinājumiem, 
atbalsti dažādību, mācies katru dienu, 
rīkojies kā īpašnieks. Schneider Electric 
Riga Plant tiek nodarbināti 353 darbinieki 
kā ražošanas operatori, metožu inženieri, 
kvalitātes speciālisti, tehniķi, loģistikas 
speciālisti, finanšu kontorlieri u.c.

DARBINIEKI UZŅĒMUMĀ

 “Schneider Electric” piedāvā saviem 
darbiniekiem dinamisku, interesantu un 
stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā, 
kas strādā atbilstoši pasaules labākajām 
praksēm ražošanas jomā. Ir plašas 
karjeras iespējas visā pasaulē. Uzņēmums 
piedāvā pastāvīgu attīstību un mācības, 
stabilu atalgojumu un karjeras izaugsmi.

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte

 � Uzņēmējdarbības loģistika
 � Visaptverošā kvalitātes vadība
 � Loģistikas sistēmu un 

piegādes ķēdes vadība
 � Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultāte
 � Elektronika un mobilie sakari
 � Transporta elektronika un telemātika
 � Elektronika Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultāte
 � Enerģētika un elektrotehnika
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultāte
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mehatronika
 � Transporta sistēmu inženierija
 � Ražošanas tehnoloģija

KONTAKTI
 Krustpils iela 35A, Rīga, LV-1073

 +371 67388917

 sv@schneider-electric.lv

 www.schneider-electric.lv

 fb.com/schneiderelectriclatvija



SEB





141

Skonto Plan

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Skonto Plan ir viens no lielākajiem 
moderno fasāžu ražotājiem Baltijas 
reģionā. Uzņēmums piedāvā fasādes 
konstrukcijas pakalpojumus gan 
luksusa mājokļiem, gan dzīvojamajiem 
kompleksiem, gan komerciālām 
augstceltnēm. Jau vairāk kā 20 
gadus Skonto Plan piegādātājs 
ir SCHÜCO, savukārt uzņēmuma 
komanda nodarbojas ar projektēšanu, 
ražošanu, montāžu un uzstādīšanu. 
Uzņēmums nepārtraukti investē jaunās 
tehnoloģijās, lai īstenotu atbildīgu vides 
politiku. Apmācīti profesionāļi piedāvā 
unikālus un kvalitatīvus risinājumus 
vissarežģītākajām būvēm. Skonto Plan 
ir gadiem ilga un veiksmīga pieredze ar 
dažāda veida būvēm, sākot no maziem 
individuāliem projektiem un beidzot ar 
lielām un sarežģītām būvēm. Skonto Plan 
darbojas gan Lielbritānijā, kur ir izveidots 
meitas uzņēmums Skonto Plan UK, gan 
Skandināvijā. Mēs varam būt lepni par 
veiktiem darbiem un būtisku ietekmi 
laikmetīgās arhitektūras attīstībā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Lieliska iespēja pilnveidoties 
starptautiska līmeņa uzņēmumā. 
Augt profesionāli un godam nest 
Latvijas vārdu pasaulē, jo:
 � Projektu apjoms ir vairāku 

10 miljonu EUR vērtībā;
 � Arhitektoniski interesanti 

projektu risinājumi, sadarbība ar 
pasaules mēroga arhitektiem, 
kuri ieguvuši pasaules atzinību;

 � Projektu atrašanās vieta ir Londona 
un Zviedrija, kas ļauj iegūt pieredzi 

starptautiskā būvniecības un 
būvprojektu vadības jomā;

 � Pastāvīga jaunu un progresīvu 
būvniecības tehnoloģiju ieviešana 
darba procesā, automatizācija 
un digitalizācija;

 � Salīdzinoši gados jauns un 
progresīvs kolektīvs;

 � Lieliska iespēja pierādīt savas spējas, 
apgūt ko jaunu mūsu nozarē un kļūt 
par Eiropas mēroga speciālistu.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Būvobjekti atrodas Londonā (UK) un 
Zviedrijā. To vadības un projektēšanas 
notiek Rīgā. Ražotnes atrodas Tukumā.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Vairāk kā 420, no kuriem 75 
darbinieki atrodas Londonā, 
bet 350 Rīgā un Tukumā.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � Labas tehniskās zināšanas 
būvinženiera vai mašīnbūves jomā

 � Labas angļu valodas zināšanas
 � Vēlmi apgūt ko vairāk, virzīties uz 

priekšu un neapstāties pie sasniegtā.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Varam piedāvāt ERASMUS 
prakses vietu būvdarbu 
vadībā Londonā, Lielbritānijas 
uzņēmumā Skonto Plan UK

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu birojā



Key Brige Bolck F, Londona

 Woking Victoria Square, Londona Sebastian street, Londona

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ražošanas inženierzinības un 
vadība (BALTECH studiju centrs)

 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Būvdarbu vadīšana
 � Būvniecība
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mehatronika
 � Ražošanas tehnoloģija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

LAUMA BIRZNIECE

 294 474 39

 Lauma.Birzniece@skontoplan.com

 www.skontoplan.com
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SKONTO PREFAB

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

SIA SKONTO PREFAB ir būvniecības 
uzņēmums, kas ražo sarežģītības 
pakāpes dzelzsbetona konstrukcijas, 
kā arī nodrošina dzelzsbetona, metāla 
un krustām līmēta koka konstrukciju 
projektēšanas un būvniecības 
pakalpojumus. Uzņēmums strādā 
galvenokārt Skandināvijas valstīs, kur 
tiek eksportēta lielākā daļa produkcijas 
un veikti būvniecības darbi.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

SIA SKONTO PREFAB Skandidnāvijas 
tirgū piedāvā īpašu būvniecības 
pakalpojumu - dzelzsbetona konstrukcijas 
apvienotas ar krustām līmētām koka 
konstrukcijām. Šobrīd jau esam realizējuši 
šādu daudzīvokļu ēku projektus Zviedrijā.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Zviedrija, Norvēģija, Islande, 
Rietumeiropas valstis un citi reģioni

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

400

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � komandas darbs
 � mērķtiecība
 � vēlme mācīties
 � profesionalitāte

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Būvdarbu vadīšana
 � Būvniecība
 � Būvuzņēmējdarbības un 

nekustamā īpašuma vadīšana
 � Ražošanas tehnoloģija
 � Uzņēmumu organizācija un vadīšana
 � Vadīšana starptautiskos uzņēmumos

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

SANDRA TOLSTOVA 
personāla vadītāja

 Katlakalna iela 9a, Rīga, LV-1073

 264 804 60

 sandra.tolstova@skontoprefab.lv

 www.skontoprefab.lv
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Latvijas energoceltnieks

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Mēs esam vadošais uzņēmums 

Baltijas reģionā enerģētikas 
infrastruktūras nozarē.  Nodrošinām 
projekta realizāciju  no plāna izveides 
līdz komunikāciju ierīkošanai. 

Lepojamies ar mūsu 600 darbiniekiem, 
sākot no administratīvā personāla, līdz 
augsti kvalificētiem un apmācītiem 
speciālistiem, kā arī projektu vadītājiem. 
Apņemoties ievērot darba drošību 
un sasniegt izcilu kvalitāti, esam 
ieguvuši izcilu starptautisku pieredzi 
un uzticamību Zviedrijā, Somijā, Vācijā, 
Gruzijā, Kazahstānā, Krievijā, Kenijā. 
Kā arī esam cieši apņēmušies turpināt 
straujo izaugsmi šo un citu valstu tirgos. 

Mūsu īpašniekam un uzņēmuma 
vadībai ir liela loma integrētās vadības 
sistēmas mērķu izvirzīšanā un to 
sasniegšanā. Uzņēmuma vadība veido 
iekšējo politiku un ne tikai nosaka 
projektu izmaksas un realizācijas 
termiņus, bet arī risina jautājumus, kas 
skar vides, kvalitātes, darba drošības un 
energoefektivitātes pārvaldības jomu.

Lai gūtu pilnīgu pārliecību, ka 
uzņēmumā ieviestās integrētās 
pārvaldības sistēmas standarti 
atbilst to izstrādātāju iecerei, SIA 
“Latvijas Energoceltnieks” par 
sertifikācijas standartu izmanto 
Bureau Veritas Certification.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Mēs ticam, ka veiksmīga uzņēmuma 
pamatā ir profesionāli izvēlēta 
komanda, tieši tāpēc ļoti nopietni 
izvēlamies speciālistus un nodrošinām 
nepieciešamos priekšnoteikumus 
darbinieku profesionālās un karjeras 
izaugsmes veicināšanai. Aicinām 
motivētus, zinātkārus, pilnveidoties 
gribošus augstskolu studentus un 
absolventus. Svešvalodu zināšanām 

ir būtiska loma karjeras izaugsmē 
un tās paver plašākas iespējas, 
strādājot starptautiskos projektos.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Elektroenerģētiķu un 
Energobūvnieku asociācija piešķīrusi 
1. vietu SIA “Latvijas Energoceltnieks” 
konkursā “Par gada labāko 
darbu elektrobūvniecībā, objektu 
elektroapgādes un elektroiekārtu 
projektēšanā un ražošanā 2014” par 
objektu “Apakšstacijas Grobiņa 330 
kV sadalnes palielināšanas un 330 kV 
sadalnes izbūves darbi apakšstacijā 
Ventspils”. Latvijas Elektroenerģētiķu 
un Energobūvnieku asociācija 
piešķīrusi 3. vietu SIA “Latvijas 
Energoceltnieks” konkursā “Par gada 
labāko darbu elektrobūvniecībā, objektu 
elektroapgādes un elektroiekārtu 
projektēšanā un ražošanā 2014” par 
objektu “A/st. Nr. 18 Šķirotava 10 
kV sadales rekonstrukcija”. Lietuvas 
Būvniecības asociācija atzina SIA 
“Latvijas energoceltnieks” jaunbūvi 
“Dabaszinātņu un matemātikas 
fakultātes korpusa un jauna 
dabaszinātņu un inženierzinātņu 
laboratoriju korpusa būvniecību” par 
labāko būvi Latvijā 2014. gadā. Latvijas 
Būvniecības asociācijas gada balva 
2014, 1. vieta nominācijā “Jaunbūve– 
Sabiedriskā ēka” objektam “Daugavpils 
Universitātes laboratoriju korpuss”.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE

Enerģētika, sakari un infrastruktūra.
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VEIKSMES
STĀSTS

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS
 � Būvniecības inženierzinātņu 

fakultātes studenti
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 

zinātņu fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Pagaidu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI

SIGNE BĪDERMANE 
Personāla vadītāja

 Lubānas 43, Rīga, LV-1073

 67078296

 28648088

 signe.bidermane@lec.lv

 darbs @lec.lv

 www.lec.lv

AIVO JASEVIČS
SIA “Latvijas Energoceltnieks” 
Apakšstacijas departamenta 
elektrotehniķis

Studējot maģistrantūrā RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātē 2017. 
gadā sāku strādāt SIA “Latvijas 
Energoceltnieks” Kurzemes loka 
departamentā pie valsts nozīmes 
projekta “Kurzemes loka 110 kV 
elektropārvades līniju pārbūve posmā 
Ventspils – Tume – Rīga (Imanta), 
pastiprinot ar 330 kV līniju”. Pēc 
projekta noslēgšanās tiku pārcelts 
uz Apakšstacijas departamentu, kur 
iesaistos divu apakšstaciju realizācijā 
“SIA “KRONOSPAN Riga” un AS 
”LATVIJAS FINIERIS” pieslēgums 
110kV apakšstacijai “Bolderāja 2” un 
“330/110/20 kV apakšstacijas “Krustpils” 
330 kV sadales ietaises pārbūve”.
Novērtēju uzņēmuma dotās iespējas 
strādāt kopā ar profesionāliem un 
pieredzējušiem kolēģiem, viņu sniegtajiem 
profesionālajiem padomiem, kā arī 
dotās iespējas darbu apvienot ar 
doktorantūras studijām RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātē. 
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Cross Timber Systems

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

SIA Skonto Cross Timber Systems 
ražo inovatīvu produktu – liela izmēra 
masīvkoka līmētus paneļus. Rūpnīca 
uzsākusi ražošanu 2015. gada pavasarī. 
Skonto Cross Timber Systems izmanto 
krusteniski līmēto kokmateriālu 
tehnoloģiju, lai nodrošinātu augstākās 
kvalitātes konstrukcijas privātmājām, 
dzīvojamajām un sabiedriskajām 
ēkām. Šī tehnoloģija jūtami samazina 
celtniecībai nepieciešamo laiku, ir 
efektīvs risinājums siltumizolācijai un 
izturībai, kā arī atvieglo loģistiku un ir 
dabai draudzīga. Skonto Cross Timber 
Systems ciena dabu un tās vērtības – 
visas izmantotās iekārtas un tehnoloģijas 
ir videi draudzīgas. Uzņēmumam ir 
pieredze dzīvojamo un sabiedrisko ēku, 
kā arī privātmāju projektēšanā, ražošanā 
un būvēšanā Lielbritānijā, Šveicē, 
Nīderlandē un Skandināvijas valstīs.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Bez privātmājām, dzīvojamajām un 
sabiedriskajām ēkām, Skonto Cross 
Timber Systems ražo krusteniski līmētus 
koka paneļus grīdām, sienām un jumtiem, 
kā arī dažādas nesošās konstrukcijas.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Pamatā mūsu uzņēmuma ražotā 
produkcija tiek piegātāta uz Norvēģiju, 
Zviedriju, Somiju, tā pat ir bijuši projekti 
Lielbritānijā, Šveicē, Nīderlandē, Islandē 
un arī mūsu kaimiņu zemē, Igaunijā.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Šobrīd uzņēmumā strādā 57 darbinieki.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

No saviem darbiniekiem sagaidām augstu 
atbildības sajūtu, godprātīgu attieksmi 
pet darāmo darbu, pašiniciātīvu un 
iesaistīšanos procesu pilnveidē.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pagaidu darbs
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Ražošanas inženierzinības un 
vadība (BALTECH studiju centrs)

 � Visi Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studenti

 � Visi Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes studenti

 � Cilvēku resursu vadīšana
 � Darba aizsardzība
 � Inovācijas un uzņēmējdarbība

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

LINDA HAUKA

 66140201

 linda.hauka@crosstimbersystems.
com
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Southwestern Advantage

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Southwestern Advantage ir visilgāk 
pastāvošais tiešās pārdošanas 
uzņēmums Amerikas Savienotajās 
Valstīs. Katru gadu mēs uzņemam 
vairāk nekā 1500 studentu no visas 
pasaules, vadam apmācības un palīdzam 
tiem vadīt savu tiešās pārdošanas 
biznesu. Mēs piedāvājam iespējas, 
sākot ar vienas vasaras pieredzi līdz 
starptautiskai karjerai. 2019. gadā 
Southwestern Advantage saņēma 
apbalvojumu no Kooperatīvās izglītības 
un prakses asociācijas (CEIA) kā labākā 
prakses vieta ASV. Mūsu misija ir būt 
labākajai organizācijai pasaulē, kura 
palīdz jauniešiem iegūt īpašības un 
prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, 
lai sasniegtu savas dzīves mērķus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Mūsu studenti no Latvijas 2019. gada 
vasarā ASV pārdeva mācību grāmatas ar 
kopējo vērtību 3,5 miljoni ASV dolāru. Jau 
vairākus gadus Southwestern Advantage 
dažādu kampaņu ietvaros palīdz vākt 
ziedojumus SOS bērnu ciematiem Latvijā. 
Uz šo brīdi Baltijā ir jau vairāk nekā 
2000 bijušo programmas absolventu.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

ASV, Latvija, Lietuva, Igaunija, Čehija, 
Slovākija, Polija un Bulgārija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Šobrīd Latvijā patstāvīgi darbojas 
aptuveni 80 studentu. 2019. gada vasarā 
uz ASV devās 140 studenti no Latvijas. 
Katru gadu uzņēmums uzņem vairāk 
nekā 1500 studentes no visas pasaules.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Galvenais, lai students ir patstāvīgs, 
gatavs smagi strādat un ar lielu 
atbildības sajūtu. Par plusu tiks uzskatīta 
arī kāda iepriekšējā darba pieredze. 
Iepriekšēja pieredze pārdošānā nav 
nepieciešama, jo SWA nodrošinās 
visas nepieciešamās apmācības. 
Programmas dalībniekiem ir jābūt 
pamatzināšanām angļu valodā.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Apmācības

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
 latvia@southwesternadvanatge.lv

 fb.com/southwesternlatvia

 @southwesternlatvia



SSI Schaefer

Augam kopā ar SSI SCHÄFER

Vidējo projektu
vadītājs

Mazo projektu 
vadītājs

Lielo projektu 
vadītājs

Vecākais 
mehatroniķis

Jaunākais 
mehatroniķis

Vadošais 
mehatroniķis

Vecākais 
elektriķis –
automātiķisElektriķis –

automātiķis

Jaunākais
montieris

Vecākais
montieris

Vadošais 
elektriķis – 
automātiķis

Montieris

Izaicinājumu ceļa 
sākums
Kādā vakarā ieraudzīju SSI SCHAEFER 
sludinājumu, kas aicināja darbā mehatronikas 
inženierus. Nesen biju pabeidzis augstskolu 
tieši šajā specialitātē. Šādi sludinājumi 
parādās reti, tāpēc, daudz nedomājot, 
pieteicos. Mana motivācija toreiz slēpās alkās 
pēc pārmaiņām dzīvē. Parādījās iespēja doties 
komandējumos.

Tā es nonācu SSI SCHAEFER. Šobrīd 
uzņēmumā izstrādāju/modificēju PLC 
vadības programmu, klātienē veicu sensoru 
regulēšanu, ieejas signālu, konveijeru 
griešanās virzienu pārbaudi, svaru kalibrēšanu 
u.tml. Tam seko komisionēšana. Pārraugu 
un sekoju līdzi mehāniskās un elektriskās 
montāžas procesiem, identificēju problēmas.

Termiņu, atbildības un 
stresa noturīgs 
Visizaicinošāk ir tikt galā ar uzdevumu 
pastiprinātas slodzes, atbildības, degošu 
termiņu apstākļos, nepadoties stresam. Es 
varu veikt savus darba pienākumus tikai 
tad, kad mehāniķi un elektriķi ir paveikuši 
savējos. Aizķeršanās viņu darbā bieži vien 
liek man iekļauties īsos termiņos. Gadās, ka 
izmaiņas veicamas nepārtrauktas ražošanas 
apstākļos. Viena neuzmanības kļūda, un tu 
vari apstādināt visu ražošanu. 

Soli priekšā pats sev
Šajā darbā ir ļoti daudz nezināmā un 
neprognozējamā. Kāda konkrēta uzdevuma
veikšanai tiek plānotas 30 minūtes, taču 
ierasti ir darba gaitā saskarties ar iepriekš 
negaidītiem izaicinājumiem, kad šis 

prognozētais laiks pārvēršas četrās vai pat 
astoņās stundās.

Vislielākais atbalsts tādās reizēs ir 
pieredzējušie kolēģi. Svarīgi ir saglabāt vēsu 
prātu, domāt kritiski un paredzēt maksimāli 
daudz iespējamos cēloņus un scenārijus 
vienai vai citai darbībai. Tādās situācijās 
nepārtraukti ir jābūt vienu soli priekšā sev 
pašam, bet citu reizi vienkārši ir jābeidz darbs, 
jāizguļas, un nākošajā dienā problēmas 
risinājums tiks vienkārši rasts.  

Lielākais sasniegums – 
pārspēt pašam sevi
Interesantākais ir piedzīvot savu domu 
materializēšanos. Tas ir brīdis, kad “dzelzs 
gabals”, pie kā tikko strādāju, sāk kustēties 
un dara tieši to, ko biju iztēlojies un tad 
pārtulkojis tam saprotamā valodā. Protams, 
viss ir diezgan standartizēts. Tomēr, ja kaut 
kas ir izdomāts, tas nenozīmē, ka to nevar vēl 
uzlabot. Jātur acis un ausis vaļā, atceroties 
gūto pieredzi, jādomā pāris soļus uz priekšu.

Gribas ticēt, ka mani lielākie sasniegumi vēl 
ir tikai nākotnē. Lielākais no tiem ir katram 
pārspēt pašam sevi, būt labākam, kāds biji 
vakar. Ja, atskatoties pagātnē, par sevi vari 
teikt, ka neizdarīji pareizi vai maksimāli labi, 
tad esi uz pareizā ceļa.

Mans sapnis ir turpināt augt un attīstīties, 
nezaudēt interesi un darīt darbu, kas pašam 
patīk un sagādā prieku, un darīt to labi ne 
tikai tāpēc, ka tas jādara amata pienākumu 
dēļ. Katram ir sava veiksme – unikāla un īpaša. 
Liela vērtība ir veselība. Novēlu visiem dzīvot 
tā, lai nemaz nenāktos sevi apgrūtināt ar 
jautājumu, vai esmu veiksmīgs un laimīgs!

JĀNIS 
ŠATROVSKIS,  
vecākais 
mehatroniķis

Apskati aktuālās vakances šeit

SSI SCHAEFER SIA | ssi-schaefer.com | jobs.lv@ssi-schaefer.com | +371 26510179
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Mazo projektu 
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Lielo projektu 
vadītājs

Vecākais 
mehatroniķis

Jaunākais 
mehatroniķis

Vadošais 
mehatroniķis

Vecākais 
elektriķis –
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Jaunākais
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Vecākais
montieris

Vadošais 
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Izaicinājumu ceļa 
sākums
Kādā vakarā ieraudzīju SSI SCHAEFER 
sludinājumu, kas aicināja darbā mehatronikas 
inženierus. Nesen biju pabeidzis augstskolu 
tieši šajā specialitātē. Šādi sludinājumi 
parādās reti, tāpēc, daudz nedomājot, 
pieteicos. Mana motivācija toreiz slēpās alkās 
pēc pārmaiņām dzīvē. Parādījās iespēja doties 
komandējumos.

Tā es nonācu SSI SCHAEFER. Šobrīd 
uzņēmumā izstrādāju/modificēju PLC 
vadības programmu, klātienē veicu sensoru 
regulēšanu, ieejas signālu, konveijeru 
griešanās virzienu pārbaudi, svaru kalibrēšanu 
u.tml. Tam seko komisionēšana. Pārraugu 
un sekoju līdzi mehāniskās un elektriskās 
montāžas procesiem, identificēju problēmas.

Termiņu, atbildības un 
stresa noturīgs 
Visizaicinošāk ir tikt galā ar uzdevumu 
pastiprinātas slodzes, atbildības, degošu 
termiņu apstākļos, nepadoties stresam. Es 
varu veikt savus darba pienākumus tikai 
tad, kad mehāniķi un elektriķi ir paveikuši 
savējos. Aizķeršanās viņu darbā bieži vien 
liek man iekļauties īsos termiņos. Gadās, ka 
izmaiņas veicamas nepārtrauktas ražošanas 
apstākļos. Viena neuzmanības kļūda, un tu 
vari apstādināt visu ražošanu. 

Soli priekšā pats sev
Šajā darbā ir ļoti daudz nezināmā un 
neprognozējamā. Kāda konkrēta uzdevuma
veikšanai tiek plānotas 30 minūtes, taču 
ierasti ir darba gaitā saskarties ar iepriekš 
negaidītiem izaicinājumiem, kad šis 

prognozētais laiks pārvēršas četrās vai pat 
astoņās stundās.

Vislielākais atbalsts tādās reizēs ir 
pieredzējušie kolēģi. Svarīgi ir saglabāt vēsu 
prātu, domāt kritiski un paredzēt maksimāli 
daudz iespējamos cēloņus un scenārijus 
vienai vai citai darbībai. Tādās situācijās 
nepārtraukti ir jābūt vienu soli priekšā sev 
pašam, bet citu reizi vienkārši ir jābeidz darbs, 
jāizguļas, un nākošajā dienā problēmas 
risinājums tiks vienkārši rasts.  

Lielākais sasniegums – 
pārspēt pašam sevi
Interesantākais ir piedzīvot savu domu 
materializēšanos. Tas ir brīdis, kad “dzelzs 
gabals”, pie kā tikko strādāju, sāk kustēties 
un dara tieši to, ko biju iztēlojies un tad 
pārtulkojis tam saprotamā valodā. Protams, 
viss ir diezgan standartizēts. Tomēr, ja kaut 
kas ir izdomāts, tas nenozīmē, ka to nevar vēl 
uzlabot. Jātur acis un ausis vaļā, atceroties 
gūto pieredzi, jādomā pāris soļus uz priekšu.

Gribas ticēt, ka mani lielākie sasniegumi vēl 
ir tikai nākotnē. Lielākais no tiem ir katram 
pārspēt pašam sevi, būt labākam, kāds biji 
vakar. Ja, atskatoties pagātnē, par sevi vari 
teikt, ka neizdarīji pareizi vai maksimāli labi, 
tad esi uz pareizā ceļa.

Mans sapnis ir turpināt augt un attīstīties, 
nezaudēt interesi un darīt darbu, kas pašam 
patīk un sagādā prieku, un darīt to labi ne 
tikai tāpēc, ka tas jādara amata pienākumu 
dēļ. Katram ir sava veiksme – unikāla un īpaša. 
Liela vērtība ir veselība. Novēlu visiem dzīvot 
tā, lai nemaz nenāktos sevi apgrūtināt ar 
jautājumu, vai esmu veiksmīgs un laimīgs!

JĀNIS 
ŠATROVSKIS,  
vecākais 
mehatroniķis

Apskati aktuālās vakances šeit

SSI SCHAEFER SIA | ssi-schaefer.com | jobs.lv@ssi-schaefer.com | +371 26510179
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Starptautiskā lidosta 
“Rīga”

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

VADOŠĀ LIDOSTA BALTIJĀ. No lidostas 
“Rīga” ziemas sezonā iespējams doties 
uz 76, bet vasaras sezonā - uz vairāk 
nekā 100 galamērķiem. 2019.gadā 
lidosta “Rīga” apkalpoja vairāk nekā 
7,5 miljonus pasažieru - gandrīz pusi no 
kopējā Baltijas valstu avioceļotāju skaita.
DINAMISKA DARBA VIDE. Lidosta ir 
ļoti dinamiska darbavieta — strādājam 
24/7 un nodrošinām, ka lidmašīnas 
paceļas vai nosēžas ik pēc 7 minūtēm. 
LĪDERIS PASAŽIERU UN KRAVU 
PĀRVADĀJUMOS. 2020.gadā sāksies 
jauna daudzfunkcionāla pasažieru 
apkalpošanas kompleksa būvniecība, 
kas lidostu savienos arī ar Eiropas 
dzelzceļu tīklu Rail Baltica projekta 
ietvaros, nostiprinot lidostas “Rīga” 
līderpozīcijas Baltijā gan pasažieru, 
gan kravu pārvadājumos.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Starptautiskais aviācijas apzīmējums 
un ikdienā lietotais Lidostas “vārds” 
ir RIX. Lidosta nodrošina darbu 
daudzveidīgās profesijās - klientu, 
gaisa kuģu un lidlauka apkalpošanas, 
drošības, IT, infrastruktūras uzturēšanas 
un attīstības (būvniecība, transports, 
telpu un teritorijas uzturēšana, 
elektrotehnika), komercpakalpojumu, 
personāla vadības, finanšu, kvalitātes, 
juridiskajā, komunikācijas u.c. jomās.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Mārupes novads

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

1250

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � atbildība un precizitāte
 � gatavība mācīties
 � orientācija uz klientu
 � valodu prasme (LV, ENG, RUS u.c.)
 � prasme strādāt komandā
 � profesionalitāte
 � spēja ievērot noteikumus
 � iniciatīva un spēja strādāt pastāvīgi

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Apmācības

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi RTU studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

Dažādu līmeņu studenti un 
absolventi, atkarībā no amata

KONTAKTI

SANITA ŠAITERE 
personāla projektu vadītāja

 “Lidosta „Rīga” 10/1”, Lidosta 
“Rīga”, Mārupes novads, LV-1053

 672 074 39

 vakance@riga-airport.com

 darbslidosta.lv

 fb.com/riga.airport

 @riga_airport

  @riga_airport



155

TIEM, KURI
PA GAISU

IESĀCĒJIEM –

AIZRAUTĪBA UN

APMĀCĪBAS 

PROFESIONĀĻIEM –

STABILITĀTE UN

BONUSI

TIEM, KURITIEM, KURI
PA GAISU

darbslidosta.lv

PATIKS DARBS LIDOSTĀ

TIEM, KURI
PIE ZEMES
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Tenachem

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

SIA TENACHEM ir starptautisks 
uzņēmums ar ražotni Latvijā un 
25 gadu attīstības vēsturi TENAX 
grupā. Kopš 2015. gada jūlija SIA 
TENACHEM ir pievienojies SOUDAL 
grupas uzņēmumu saimei.
Pateicoties starptautiska uzņēmuma 
atbalstam, SIA TENACHEM izvirzījis 
ambiciozus izaugsmes mērķus gan 
ražošanas jaudu kāpināšanā, gan 
jaunu eksporta tirgu apgūšanā.
SIA TENACHEM misija ir radīt inovatīvus 
risinājumus klientu un biznesa partneru 
darbības efektivitātes paaugstināšanai, 
sekmējot kā darbinieku, tā arī savu 
klientu izaugsmi un attīstību.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

SIA TENACHEM ir lielākais būvķīmijas 
ražošanas uzņēmums Latvijā un ceturtais 
lielākais pēc apjoma – pasaulē stikla 
pakešu ražošanas jomā. Uzņēmuma SIA 
TENACHEM ražotne atrodas Dobelē, bet 
mātes uzņēmums SOUDAL – Beļģijā. SIA 
TENACHEM ir eksportējošs uzņēmums. 
98% produkcijas tiek eksportēta 
uz dažādām pasaules valstīm.

DARBINIEKI UZŅĒMUMĀ

Uzņēmumā strādā vairāk kā 70 dažādu 
nozaru speciālisti. Lielākā daļa darbinieku 
uzņēmumā strādā 10 un vairāk gadu. 
Vidējais darbinieku vecums uzņēmumā 
ir 40 gadi, taču, beidzamajā laikā, ir 
tendence darbā pieņemt gados jaunus 
speciālistus no augstskolām un to 
absolventus ar atbilstošām zināšanām 
ķīmijas un inženiertehniskajā nozarē.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Noslēguma darbu tēmas

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Cilvēku resursu vadīšana
 � Visaptverošā kvalitātes vadība
 � Darba aizsardzība
 � Ugunsdrošības un civilā aizsardzība
 � Informācijas tehnoloģija
 � Loģistikas sistēmu un 

piegādes ķēdes vadība
 � Vides zinātne
 � Ķīmija
 � Ķīmijas tehnoloģija
 � Materiālzinātnes
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība
 � Mehatronika
 � Ražošanas tehnoloģija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākā izglītība
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI

ILGA GAVARE

  +371 63707131

  ilga.gavare@tenachem.com

  www.tenachem.com
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VEIKSMES
STĀSTS

KARĪNA ŅIKITINA
SIA “TENACHEM” Pētniecības un 
Attīstības laboratorijas inženiere

2019.gadā pabeidzu bakalaura studijas Rīgas Tehniskajā 
Universitātē programmā “Ķīmijas tehnoloģijas” 
un pašlaik turpinu studijas maģistrantūrā. Lai gan 
sākotnēji ieguvu padziļinātas zināšanas strādājot 
pētniecībā organiskās sintēzes virzienā, ar otrā kursa 
vasaru sāku strādāt arī SIA “TENACHEM”. Sākotnēji 
biju praktikante, bet ar katru vasaru amata pienākumi 
attīstījās. Uzņēmums ir devis man izaugsmes 
iespējas, atbalstot gan darbā, gan mācībās. 

Iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas Bioaktīvo vielu un Organiskās 
sintēzes institūtā devušas lielu pieredzi gan strādājot ar ķīmiskām vielām, gan 
pētniecībā un saskarsmē ar kolēģiem, līdz ar to varu apgalvot, ka arī bakalaura 
studijas mani izveidoja piemērotu inženiera amatam Pētniecības un Attīstības 
laboratorijā. Šis amats turpina attīstīt manas zināšanas un spēju pētīt un 
secināt, iesaistoties dažādos projektos un pieņemot uzņēmuma piedāvātos 
izaicinājumus. Lai arī darbošanās zinātnē ir aizraujoša, vēl saistošāk ir, ja uzreiz 
pēc ieguldītā darba  var redzēt ideju pielietojumu realitātē. Tieši tik interesants 
pašlaik ir mans darbs, jo katru dienu ir jāmeklē dažādi risinājumi jautājumiem, 
kuri radušies iepriekšējā dienā, vienlīdz novērtējot gan kritumus, gan kāpumus 
konkrētajā uzdevumā – tieši tik aizraujoši - piedzīvojums pēc piedzīvojuma. 
Es priecājos, ka jau otrajā kursā saņēmos un, uzrakstījusi vairākiem 
uzņēmumiem par savu vēlmi praktizēties, nonācu tieši SIA “TENACHEM”, kas 
rūpējas par saviem darbiniekiem, apmāca tos un atbalsta pat vistrakākās 
idejas. Tāpēc es novēlu citiem studentiem uzdrīkstēties un interesēties 
pašiem par prakses iespējām uzņēmumos, un, varbūt arī jums būs iespēja 
attīstīties un izaugt jau no pirmajiem kursiem vēlamajā uzņēmumā!
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Termex

Apkopes un energoefektivitāte 

Ēku tehniskā apkalpošana, uzturēšanas 
optimizācija un energoefektivitātes uzlabošana 

www.termex.lv 

PAR UZŅĒMUMU
Termex nodrošina augstas kvalitātes
komerciālo telpu, tai skaitā lielveikalu, biroju,
slimnīcu un viesnīcu apkalpošanu. Mūsu
komanda ir profesionāla un dinamiska ar
inovatīvām idejām ēku apsaimniekošanas
nozarē. Mūsu mērķis ir uzlabot ēku
apkalpošanas uzņēmumu sniegumu.
Termex ir izveidojis atskaišu un uzraudzības
programmas M-Save Web un M-Save App.

FAKTI
Uzņēmums SIA TERMEX
Dibināts 2007
Apgrozījums 6.2 M EUR (2019)

MŪSU PAKALPOJUMI
 Pilnīga ēku tehniskā un inžiniersistēmu

uzturēšana un monitorēšana
 Analīze un risinājumi enerģijas resursu

efektīvai izmantošanai
 Sertifikāta ISO 50001:2011 «Enerģijas

pārvaldības sistēmas» ieviešana
 Tehniskie auditi, termogrāfija, elektrības

kvalitātes novērtēšana
 Remonta darbi, iekārtu un sistēmu

uzstādīšana un instalācija
 Ugunsdrošība un apsardzes pakalpojumi
 Uzkopšanas darbi

KONTAKTI K. Ulmaņa gatve 2A,
LV-1004, Latvija
termex@termex.lv
+371 67 319 212

MĒS PIEDĀVĀJAM

• Atbildīgu darbu stabilā un augošā 
uzņēmumā;

• Iespēju realizēt idejas un attīstīties 
kopā ar uzņēmumu;

• Profesionālu vidi un komandu;
• Mūsdienīgus darba apstākļus;
• Konkurētspējīgu atalgojumu.
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TestDevLab

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Mēs, TestDevLab, esam IT uzņēmums, kas 
primāri nodarbojas ar programmatūras 
testēšanu un izstrādi. Pastāvam jau 
kopš 2011. gada un esam dibināti (kā 
arī veiksmīgi turpinam savu darbību) 
tepat Latvijā. Pašlaik mums ir biroji, 
kas atrodās Rīgā, Ventspilī, Liepājā un 
Daugavpilī, kuros kopumā darbojas vairāk 
kā 170 cilvēku. Sadarbojamies gan ar 
pasaulē plaši atpazīstamām kompānijām, 
kā, piemēram, Microsoft, Skype, Orange 
un tml., gan arī mazāk zināmiem (taču ne 
mazāk interesantiem) jaunuzņēmumiem.
Paralēli testēšanai, mēs izstrādājam 
arī savus rīkus un risinājumus, kas 
testēšanas procesu ļauj padarīt ātrāku 
un efektīvāku. Mūsu misija ir palīdzēt 
mūsu klientiem līdz patērētājam nogādāt 
kvalitatīvākus produktus, ātrāk.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

 � Mūsu kolektīvs ir starptautisks. 
TestDevLab darbinieku vidū ir 
vismaz 7 dzimtās valodas.

 � Dažkārt mūsu darbiniekiem ir iespējas 
doties komandējumos uz visnotaļ 
eksotiskiem pasaules nostūriem.

 � Mūsu testētos produktus ikdienā lieto 
vismaz 1,5 miljardi cilvēku visā pasaulē.

 � Mums ir biroji Ventspilī un 
Liepājā. Vasarā tur ir forši!

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

170+

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Būsim priecīgi, ja Tev ir pamatzināšanas 
par programmatūras testēšanu un/
vai izstrādi. Tomēr visvairāk novērtēsim 
degsmi, centību, kā arī vēlmi nepārtraukti 
apgūt jaunas un aizraujošas tehnoloģijas.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Automātika un datortehnika
 � Datorsistēmas
 � Informācijas tehnoloģija
 � Intelektuālas robotizētas sistēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Maģistra līmeņa ārvalstu studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

ANNA KAROLĪNA OZOLA

 Kr. Valdemāra iela 8-9, Rīga, 
LV-1010

 +371 290 038 06

 jobs@testdevlab.com

 www.testdevlab.com

 fb.com/TestDevLab

 @testdevlablv 
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Transcom Worldwide 
Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Transcom ir starptautisks klientu 
attiecību vadības pakalpojumu 
sniedzējs, kas ar zvanu centru palīdzību 
nodrošina tādus pakalpojumus kā 
klientu apkalpošana, telemārketings, 
tehniskais atbalsts un kredītu 
pārvaldība. Vairāk nekā 27 000 
profesionāli klientu apkalpošanas 
speciālisti nodrošina servisu 300 
klientiem 33 valodās, 20 valstīs, vairāk 
nekā 45 servisa centros visā pasaulē.
Uzņēmums Transcom Worldwide 
Latvia dibināts 2001. gadā un šobrīd 
ir vadošais klientu attiecību vadības 
pakalpojumu sniedzējs Latvijā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmumā Transcom Worldwide Latvia 
ikdienā var sajust internacionālu gaisotni 
- mūsu komandā strādā cilvēki no 
dažādām pasaules valstīm un kultūrām, 
apkalpojot klientus 9 dažādās valodās 
- latviešu, angļu, krievu, zviedru, dāņu, 
norvēģu, somu, igauņu un poļu valodās.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

350 darbinieki zvanu centros Rīgā un 
Jēkabpilī nodrošina pakalpojumus 
deviņās valodās, apkalpojot klientus 
no tādām valstīm kā Latvija, Krievija, 
Zviedrija, Dānija, Somija, Vācija, 
ASV, Kanāda un citām valstīm.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Pilna laika maiņu darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Visi Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

 � Visi E-studiju tehnoloģiju un 
humanitāro zinātņu fakultātes studenti

 � Visi Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes studenti

 � Visi Rīgas Biznesa skolas studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

SINTIJA FOMINA

 Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

 670 605 90

 sintija.fomina@transcom.com

 careers.transcom.com/lv

 Transcom Latvia

 @transcomlatvia
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UAVFACTORY

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

SIA “UAVFACTORY”, kas ir dibināta 
2009.gadā, ir viens no vadošajiem un strauji 
augošajiem līderiem pasaulē bezpilota 
lidaparātu un to aksesuāru ražošanā. 
Būtiski ir tas, ka visas lidaparāta detaļas 
ražojam paši, kas mums ļauj sekot līdzi 
to kvalitātei un uzlabošanai. Tā rezultātā 
mēs varam tirgū piedāvāt augstas 
kvalitātes produktu par konkurētspējīgām 
cenām. Mūsu vidēji lielais uzņēmums, kurš 
darbojas gan Latvijā, gan ASV, apkalpo 
klientus visā pasaulē. Uz šo brīdi tās jau ir 
vairāk nekā 60 valstis.

SIA “UAVFACOTRY” savā, vairāk kā 
100 darbinieku, komandā nodarbina 
labākos no labākajiem. Tie ir visdažādāko 
nozaru pārstāvji - aeronautika, mehāniskā 
inženierija, ražošana, programmatūru 
inženieri, elektronikas un mehatronikas 
inženieri, kā arī speciālisti, kuri veic 
visdažādākos pētniecības darbus, lai 
uzlabotu un attīstītu mūsu produktu un tā 
īpašības.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

 � Mūsu klients Latvijā ir Latvijas 
armija, kas izmanto mūsu lidaparātu 
dažādu misiju veikšanai

 � Ar ES līdzfinansējumu piedalamies arī 3 
pētniecības projektos: 
 1) Jauna tipa gimbālu (lidaparātu 
kameru) izstrāde 
 2) BGK Pingvīna C kravnesības 
palielināšana, nezaudējot lidošanas 
laiku 
 3) Vertikālās pacelšanās un 
nolaišanās lidmašīnas izstrāde

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Vēlmi strādāt mūsu uzņēmumā, degsmi, 
talantu un profesionālu pieeju veicamo 
uzdevumu izpildīšanai

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas slodzes darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Visi RTU studenti
 � Ražošanas inženierzinības un 

vadība (BALTECH studiju centrs)
 � Visi Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Automātika un datortehnika
 � Datorsistēmas
 � Informācijas tehnoloģija
 � Visi Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Elektronika
 � Elektrotehnoloģiju datorvadība
 � Enerģētika un elektrotehnika
 � Visi Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti
 � Aviācijas transports
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mašīnu un aparātu būvniecība
 � Mehatronika
 � Ražošanas tehnoloģija
 � Materiālu dizains un tehnoloģija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi



KONTAKTI

INGRĪDA LANDORFA 
Personāla atlases speciāliste

 Jaunbrīdagi-1, Mārupe

 266 126 69

 ilandorfa@uavfactory.com

 hr@uavfactory.com

 www.uavfactory.com
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UPB
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Valsts ieņēmumu 
dienests
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Ventspils nafta 
termināls
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VISMA
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whiteCryption

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Uzņēmums whiteCryption ir 
daļa no starptautiskas kompānijas 
Intertrust Technologies Corporation, 
kas ir dibināta 1990.gada Silīcija 
ieleja (Silicon Valley). Mūsu galvenās 
darbības jomas ir programmatūras 
un kriptogrāfisko atslēgu aizsardzība 
pret hakeru uzbrukumiem, pirātismu 
un līdzīga veida draudiem.

Vairums mūsu klientu ir starptautiski 
uzņēmumi (tajā skaitā Fortune 500 
kompānijas), kuri darbojas finanšu, IT, 
izklaides, digitālā satura un medicīnas 
sfērās. Mūsu panākumu pamatā 
ir patentēti matemātiski algoritmi 
un unikālas tehnoloģijas. Mēs esam 
pasaules līmeņa speciālisti savā 
jomā, un mūsu mērķis ir saglabāt 
šo pozīciju pasaules tirgū.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Mūsu galvenais birojs ir Silīcija 
ielejā (ASV), vairums mūsu klientu 
ir starptautiski uzņēmumi (tajā 
skaitā Fortune 500 kompānijas), 
kas darbojas finanšu, IT, izklaides, 
digitālā satura un medicīnas sfērās.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

ASV, Japāna, Ķīna, Indija, Vācija, 
Anglija, Igaunija un Latvija.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

~200 (Latvijā 26)

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Mūsu darbinieki ir labākie profesionāļi 
savā jomā, līdz ar to arī no 
potenciālajiem darbiniekiem sagaidām 
ļoti labas C++ programmēšanas 
valodas zināšanas, algoritmisko 
domāšanu un spēju ātri mācīties.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Noslēguma darbu tēmas

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Informācijas tehnoloģija

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
 hr@whitecryption.com

 www.intertrust.com

 fb.com/whiteCryption

 @whiteCryption

 linkedin.com/company/
whiteCryption
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Wizz Air

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Wizz Air is the largest low-cost airline in 
Central and Eastern Europe, operates 
a fleet of 120 Airbus A320, A321 and 
A321NEO aircrafts, and offers more than 
700 routes from 25 bases, connecting 
154 destinations across 45 countries. 
At Wizz Air, a team of more than 5000 
aviation professionals delivers superior 
service and very low ticket prices making 
Wizz Air the preferred choice of more 
than 200 million passengers since our 
first flight on 2004. Wizz Air is registered 
under the International Air Transport 
Association (IATA), Operational Safety 
Audit (IOSA), the global benchmark in 
airline safety recognition, and as of the 
ranking by AirlineRatings Wizz Air is the 
Best low cost airline in Europe of 2020!

INTERESTING FACTS ABOUT THE 
COMPANY

Wizz Air has one of the youngest fleet in 
the industry, from the A320-A321 family 
and Wizz Air has an order with Airbus for 
179 new technology A321neo aircraft with 
advanced systems and engines that will 
further reduce Wizz Air’s industry leading 
cost base as well as the company’s 
carbon footprint. Wizz Air is the greenest 
airline in Europe, operating at the 
lowest CO2 emissions per passenger 
amongst all competitor airlines.

NUMBER OF EMPLOYEES

Over 5000

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Our company is interested in all students 
who could meet our basic requirements:
 � Aged 18 or over
 � A minimum of 165 cm (ladies) or 175 cm 

(gentlemen) height, with an arm reach 
of 210 cm while standing on tiptoes

 � Fluency – written and spoken – 
in English and in an additional 
Central Eastern European language 
(either Romanian, Bulgarian, 
Polish, Hungarian, German, 
Lithuanian, Latvian, Slovak, 
Czech, Macedonian, Serbian, 
Ukrainian, Georgian or Bosnian)

 � Possession of a valid passport without 
limitations (minimum 6 months)

 � Ability to swim
 � Free of tattoos and/or piercing 

on parts of the body that are 
visible when wearing a uniform

 � Perfect health in order to receive 
required medical certificate

 � Positivity, enthusiasm and 
ability to work with people

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

 � Full-time employment
 � Work abroad
 � Training programmes

INTERESTED IN THE FOLLOWING 
STUDY PROGRAMS

All RTU students

CONTACTS
 crew.latvia@wizzair.com

 wizzair.com/career
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Dream more. 
Live more. 
Be more.

Become a WIZZ Cabin Crew.

Visit wizzair.com/career to apply 
or join one of our Open Recruitment 
Days to learn more.
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WOLTEC

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

SIA “WOLTEC” ir Vidzemes novada 
lielākais būvniecības uzņēmums, kas 
dibināts 2014. gadā, kad reorganizācijas 
rezultātā tika pievienota daļa no 
SIA “Vidzemes energoceltnieks” 
pārņemot šī uzņēmuma 20 gadus ilgo 
līdzšinējo darbības pieredzi, saistības, 
tehniku un darbiniekus. Uzņēmums 
ir specializējies energobūvniecībā, 
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvē, 
telekomunikāciju tīklu izbūvē un vispārējā 
būvniecībā. Uzņēmumam ir plaša 
saimnieciski tehniskā bāze ar vairāk kā 
200 specializētās tehnikas vienībām. 
SIA “WOLTEC” ir ieviesta, uzturēta un 
sertifikācijas institūcijas sertificēta 
kvalitātes, vides, darba drošības un 
arodveselības pārvaldības sistēma 
atbilstoši standartiem ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

2018.gada 5.aprīlī SIA “WOLTEC” 
ieguvusi VID apbalvojumu kā lielākais 
nodokļu maksātājs vidējo uzņēmumu 
grupā Vidzemes reģionā, savukārt 
2018.gada 18.maijā -Valmieras 
pilsētas pašvaldības apbalvojumu 
„Gada uzņēmējs”. SIA “WOLTEC” 
tiek organizēti arī kopīgie pasākumi 
– vasarā svinam sporta svētkus, 
bet gada noslēguma pasākumā SIA 
“WOLTEC Gada balva“ tiek nominēti 
un sveikti viscentīgākie darbinieki.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

330

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

SIA “WOLTEC” savā komandā 
labprāt aicina topošos un esošos 
speciālistus no Vidzemes Ziemeļu un 
Ziemeļaustrumu daļas, ar iniciatīvu, 
atbildības izjūtu par darba pienākumiem, 
prasmi strādāt komandā, un ar 
vēlmi apgūt praktiskās iemaņas.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Būvdarbu vadīšana
 � Būvniecība
 � Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 � Elektronika
 � Telekomunikācijas
 � Elektrotehnoloģiju datorvadība
 � Enerģētika un elektrotehnika
 � Inženiertehnika, mehānika 

un mašīnbūve
 � Mehatronika
 � Siltumenerģētika un siltumtehnika

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI

IVETA CAUNE

 Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201

 642 254 68

 personals@woltec.lv

 www.woltec.lv
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Zabbix

Zabbix

JOIN OUR TEAM

100%
FREE & OPEN SOURCE

SOFTWARE

4 000 000
DOWNLOADS

PER YEAR
OF EXPERIENCE
21 YEARS

We are looking for PHP, 
C and Go developers 
with

proficiency in
JavaScript, jQuery, 
CSS;

and knowledge in 
Linux and SQL 
database;

www.zabbix.com

Follow us!

When I was a boy I wanted to be a ventilation 
engineer just like my dad. I 
think, I had no idea what venti-
lation engineer actually does, 
but I knew that he is a profes-
sional. Here in Zabbix, we are 
a team of highly qualified professionals, 
making a product for highly qualified profes-
sionals all around the world. So, look dad! It 
looks like I'm a ventilation engineer now!

Vjačeslavs,
Senior Developer
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JOIN OUR TEAM

100%
FREE & OPEN SOURCE

SOFTWARE

4 000 000
DOWNLOADS

PER YEAR
OF EXPERIENCE
21 YEARS

We are looking for PHP, 
C and Go developers 
with

proficiency in
JavaScript, jQuery, 
CSS;

and knowledge in 
Linux and SQL 
database;

www.zabbix.com

Follow us!

When I was a boy I wanted to be a ventilation 
engineer just like my dad. I 
think, I had no idea what venti-
lation engineer actually does, 
but I knew that he is a profes-
sional. Here in Zabbix, we are 
a team of highly qualified professionals, 
making a product for highly qualified profes-
sionals all around the world. So, look dad! It 
looks like I'm a ventilation engineer now!

Vjačeslavs,
Senior Developer

WHY TO CHOOSE US

Free Parking

The modern 
office

Sporting
events

Z

Team building
events

Health
insurance

Work &Travel

Training

Rewards & 
Bonuses

Coffee lounge

Head office in Riga, Latvia
New York, US  | Tokyo, Japan |
Moscow, Russia

OUR OFFICES

hr@zabbix.com
Dzelzavas iela 117, Riga  |  +371 26 193 654

Dmitrijs,
Senior Technical
Support Engineer

I like the internal atmosphere - 
everyone feels responsible for prod-
uct, it’s future and success. We all 
have big passion to the idea of 
Zabbix and 
Open- source. 
You can never 
get bored 
here. Unstop-
pable rush for new tech with each 
version.



VADOŠAIS MĀKOŅA RISINĀJUMA ALGU APRĒĶINU UN 
PERSONĀLA PĀRVALDĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

Zalaris ASA nodrošina pilna spektra biznesa ārpakalpojumus un konsultācijas algu aprēķinu un personāla 
pārvaldības jomā. Mūsu piedāvātie risinājumi sniedz klientiem iespēju izmantot vienotus procesus vairākās 
valstīs – mēs rīkojamies lokāli un domājam globāli!

PAKALPOJUMI RISINĀJUMI KONSULTĀCIJAS AKADĒMIJA

Izmantojiet augstas 
kvalitātes pakalpo-
jumus, kas balstīti uz 
vienotas IT platformas 
un sniedz globālas 
priekšrocības.

Izprotiet aktuālos 
cilvēkresursu rādītājus 
un paredziet nākotnes 
scenārijus, pielietojot 
mūsu datu analīzes 
rīkus.

Vai saskaraties ar 
grūtībām, plānojot 
procesu pārmaiņas? 
Griezieties pie mums, 
lai saņemtu mūsu 
profesionāļu konsul-
tācijas.

Piedzīvojiet pozitīvās 
izmaiņas, ko prog-
rammatūru risinājumi 
sniedz Jūsu biznesam, 
optimizējot izmaksas 
un ceļot efektivitāti.

Ik mēnesi Zalaris sniedz 
algu aprēķinu un per-
sonāla pārvaldības 
pakalpojumus vairāk 
kā vienam miljonam 
darbinieku mūsu klientu 
uzņēmumos.

Mūsu kompetentā 
starptautiskā komanda 
nodrošina augstākās 
kvalitātes klientu ap-
kalpošanu, izmantojot 
vienotus SAP HCM un 
SuccessFactors risinā-
jumus.

Mēs apzināmies, cik 
svarīga mūsdienās ir 
mobilitāte, tādēļ piedā-
vājam savus risinājumus 
klientiem ērti lietojamā 
web un mobilajā vidē.

Zalaris HR Services Latvia SIA 

G. Astras 1C, Rīga, LV-1084, Latvija | +371 27 525 742 | www.zalaris.com

– VALUE PEOPLE
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VADOŠAIS MĀKOŅA RISINĀJUMA ALGU APRĒĶINU UN 
PERSONĀLA PĀRVALDĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

Zalaris ASA nodrošina pilna spektra biznesa ārpakalpojumus un konsultācijas algu aprēķinu un personāla 
pārvaldības jomā. Mūsu piedāvātie risinājumi sniedz klientiem iespēju izmantot vienotus procesus vairākās 
valstīs – mēs rīkojamies lokāli un domājam globāli!

PAKALPOJUMI RISINĀJUMI KONSULTĀCIJAS AKADĒMIJA
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kvalitātes pakalpo-
jumus, kas balstīti uz 
vienotas IT platformas 
un sniedz globālas 
priekšrocības.

Izprotiet aktuālos 
cilvēkresursu rādītājus 
un paredziet nākotnes 
scenārijus, pielietojot 
mūsu datu analīzes 
rīkus.

Vai saskaraties ar 
grūtībām, plānojot 
procesu pārmaiņas? 
Griezieties pie mums, 
lai saņemtu mūsu 
profesionāļu konsul-
tācijas.

Piedzīvojiet pozitīvās 
izmaiņas, ko prog-
rammatūru risinājumi 
sniedz Jūsu biznesam, 
optimizējot izmaksas 
un ceļot efektivitāti.

Ik mēnesi Zalaris sniedz 
algu aprēķinu un per-
sonāla pārvaldības 
pakalpojumus vairāk 
kā vienam miljonam 
darbinieku mūsu klientu 
uzņēmumos.

Mūsu kompetentā 
starptautiskā komanda 
nodrošina augstākās 
kvalitātes klientu ap-
kalpošanu, izmantojot 
vienotus SAP HCM un 
SuccessFactors risinā-
jumus.

Mēs apzināmies, cik 
svarīga mūsdienās ir 
mobilitāte, tādēļ piedā-
vājam savus risinājumus 
klientiem ērti lietojamā 
web un mobilajā vidē.

Zalaris HR Services Latvia SIA 

G. Astras 1C, Rīga, LV-1084, Latvija | +371 27 525 742 | www.zalaris.com

– VALUE PEOPLE
Zalaris HR Services 
Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

Zalaris ir informācijas tehnoloģiju 
uzņēmums, kura pamatdarbības 
virziens ir ārpakalpojumi personāla 
vadības jomā. Uzņēmums tika dibināts 
2000. gadā un kopš tā laika esam 
līderi Ziemeļvalstīs, un pašlaik sākam 
iekarot arī Polijas un Baltijas tirgus. Mēs 
izmantojam jaunākās tehnoloģijas mūsu 
risinājumu izstrādē un pasaulē vadošā 
uzņemējdarbības piegādātāja SAP SE 
programmatūru. Mūsu pamatuzdevums 
ir ar informācijas tehnoloģiju palīdzību 
nodrošināt precizitāti un kvalitāti 
tādos uzņēmumiem svarīgos procesos 
kā: algu aprēķini, darba laika uzskaite 
un kontrole, komandējumu izmaksas, 
personīgie dati, personāla attīstīšana 
un novērtēšana. Mūsu klienti 
Ziemeļvalstīs un arī Baltijas valstīs ir 
labi un plaši pazīstami uzņēmumi.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

2017. gadā Zalaris kolektīvs pieauga 
par 27% 2017. gadā Zalaris iegadājas 
divus vadošos uzņēmumus Vācijā un 
Anglijā Viena no personām, kas saņem 
Zalaris pakalpojumus ir Angela Merkel.

DARBINIEKI UZŅĒMUMĀ

Radoši, proaktīvi un pozitīvi 
domājoši cilvēki ar atbildības 
sajūtu un velmi strādāt.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas slodzes darbs

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI

ILONA KELPE-DERBENOVA

 Gunāra Astras 1C, Rīga, LV-1084

 +371 251 432 36

 ilona.kelpe-derbenova@zalaris.com

mailto:ilona.kelpe-derbenova@zalaris.com
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ZZ Dats

UZŅĒMUMA APRAKSTS 

ZZ Dats ir viens no vadošajiem Latvijas 
IT uzņēmumiem ar 24 gadu pieredzi 
programmatūras izstrādē, ieviešanā 
un uzturēšanā. E-pakalpojumi, procesu 
optimizācija, Vienotā pašvaldību 
sistēma – šie ir daži no ZZ Dats 
izstrādātajiem risinājumiem. ZZ 
Dats ir 100% Latvijas uzņēmums, 
ar vairāk nekā 150 darbiniekiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Esam pirmais IT uzņēmums Latvijā, 
kurā ir sieviešu un vīriešu līdzsvars.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS 
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Rīga

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

150+

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

 � Vēlmi mācīties
 � Spēju strādāt patstāvīgi
 � Laika plānošanas prasmes
 � Entuziasmu
 � Analītisku domāšanu
 � Stabilitāti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Noslēguma darbu tēmas

INTERESĒJOŠĀS STUDIJU 
PROGRAMMAS

Visi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

UZŅĒMUMU INTERESĒ

 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktorantūras studenti
 � Absolventi

KONTAKTI

IVETA KAŽEMAKA 
Personāla vadītāja

 Elizabetes iela 41/43, Rīga

 darbs@zzdats.lv

 www.zzdats.lv

 fb.com/zzdats

 @_zzdats
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Informācijas tehnoloģ i ju
risinā jumu izstrāde

Aktuālās vakances meklē zzdats.lv/karjera

PIEVIENOJIES
KOMANDAI

veselības apdrošināšana

apmaksāta automašīnas stāvvieta

elastīgs darba laika sākums

apmaksāta dalība konferencēs

atbalstīta iniciatīva

komandu saliedēšanās pasākumi

birojs Rīgas centrā

tehniskais nodrošinājums

apmaksāta prakse



ORGANIZĒ
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ACB BIF, IEVF 8

ACCENTURE BIF, DITF, EEF, ETF, ETHZF, 
IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

10

AIR BALTIC CORPORATION BIF, DITF, ETF, IEVF, MTAF 12

ALBERT CLIFF AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

14

ALUKON AF, BIF 16

ATEA DITF, ETF, ETHZF, IEVF, RBS 17

AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS DITF, EEF, ETF 20

BALTA DITF, ETF, ETHZF, IEVF, RBS 22

BALTIJAS-AMERIKAS 
BRĪVĪBAS FONDS

AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

24

BEST-RIGA AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

25

BINDERS BIF 26

BONAVA AF, IEVF 27

BTA EEF,ETHZF 29

BUCHER MUNICIPAL BALTECH, BIF, ETF, MTAF 30

C.T.CO DITF 32

CABONLINE CUSTOMER 
SERVICE LATVIA

AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

34

CABOT LATVIA DITF, IEVF, MTAF, RBS 35

CENTRĀLĀ FINANŠU UN 
LĪGUMU AĢENTŪRA

IEVF 37

CGI DITF, IEVF 38

CIRCLE K BUSINESS CENTRE DITF, IEVF, MTAF, RBS 41

CITADELE BANKA DITF, ETHZF, RBS 42

CITY SERVICE BIF, EEF, ETF, IEVF, MLĶF, MTAF 43

CODELEX AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

44

COGNIZANT DITF, ETF 46

CORPORATE SOLUTIONS DITF, EEF, IEVF, RBS 48

DECTA DITF 49

ECENTA DITF, ETF 50

ELFA DISTRELEC EEF, ETF, IEVF 52

EMERGN DITF, IEVF 53

E-PASAULE BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, IEVF, RBS 57

SATURS



EUROPEAN PATENT OFFICE DITF, EEF, ETF, MLĶF, MTAF 59

FIMA EEF, ETF 60

GENERAL MANAGING GROUP AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

61

G4S AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

62

HANSAMATRIX BALTECH, DITF, EEF, ETF, MTAF 64

HAVAS LATVIA MTAF 66

HILTI BALTECH, BIF, IEVF, RBS 68

IGATE BŪVE AF, BIF, MLĶF 70

IKEA LATVIJA AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

72

INDUSTRY SERVICE PARTNER BIF, DITF, EEF, ETF, IEVF, MTAF 74

INTRUM GLOBAL 
TECHNOLOGIES

DITF 76

KOMFOVENT AF, BALTECH, BIF, DITF, IEVF, MTAF 78

KPMG BALTICS DITF, IEVF, RBS 79

KRONOSPAN BALTECH, BIF, EEF, MLĶF, MTAF 81

LATVENERGO AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

83

LATVIJAS FINIERIS BALTECH, BIF, EEF, ETF, IEVF, MLĶF, MTAF 85

LATVIJAS VALSTS RADIO 
UN TELEVĪZIJAS CENTRS

BIF, DITF, EEF, ETF, IEVF, MTAF, RBS 87

LATVIJAS AUTOCEĻU 
UZTURĒTĀJS

IEVF 88

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS 
EKONOMISKĀS 
ZONAS PĀRVALDE

AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

92

LINEDATA SERVICES AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

93

MAGEBIT DITF, IEVF 95

MAGNETIC MRO MTAF 97

MANPOWER AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

98

MAŠĪNBŪVES UN 
METĀLAPSTRĀDES 
RŪPNIECĪBAS 
ASOCIĀCIJA (MASOC)

AF, BIF, DITF, EEF, ETF, ETHZF, 
IEVF, MLĶF, MTAF

100

MAXIMA LATVIJA BIF, DITF, EEF, ETHZF, IEVF, RBS 101

MIKROTĪKLS DITF, IEVF, MTAF 103



MODULS ENGINEERING BALTECH, BIF, IEVF 105

MSC SHARED SERVICE 
CENTER RIGA

BALTECH, DITF, ETHZF, IEVF, RBS 108

NEW LEVEL AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

110

OLAINFARM BIF, EEF, IEVF, MLĶF 111

ORKLA LATVIJA BALTECH, DITF, IEVF, MTAF 113

PASAŽIERU VILCIENS BIF, DITF, EEF, ETF, IEVF, MTAF 115

PRAKSE.LV AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

117

PRECO AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

118

PRICEWATERHOUSECOOPERS DITF, EEF, ETF, ETHZF, IEVF, RBS 119

REM PRO AF, BIF, EEF, ETF 121

RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS BIF, DITF, EEF, IEVF, MTAF 122

RĪGAS ŪDENS BIF, EEF, MLĶF 123

RĪGAS SATIKSME BIF, DITF, EEF, MTAF 124

RIMI LATVIA BALTECH, BIF, DITF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS 126

RTU ABSOLVENTU 
ASOCIĀCIJA

AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

128

RTU ATTĪSTĪBAS FONDS AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

129

RTU NEKLĀTIENES 
UN VAKARA STUDIJU 
DEPARTAMENTS

AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

131

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU 
REGULĒŠANAS KOMISIJA

BIF, DITF, EEF, ETF, ETHZF, IEVF 133

SADALES TĪKLS EEF 134

SANITEX AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

136

SCHNEIDER ELECTRIC 
RIGA PLANT

EEF, ETF 138

SEB DITF, ETHZF, IEVF, RBS 139

SKONTO PLAN BALTECH, BIF, MTAF 141

SKONTO PREFAB BIF, RBS 143

LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS BIF, DITF, EEF, ETF, ETHZF, IEVF 145

CROSS TIMBER SYSTEMS BALTECH, BIF, IEVF 147

SOLVAY BUSINESS 
SERVICES LATVIA

DITF, ETF, ETHZF, IEVF, MLĶF, RBS 149



SOUTHWESTERN ADVANTAGE AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

151

SSI SCHAEFER BALTECH, BIF, EEF, ETF 152

STARPTAUTISKĀ 
LIDOSTA “RĪGA”

AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

154

TENACHEM EEF, MKĻF, BALTECH 156

TERMEX BIF, ETF, EEF 158

TESTDEVLAB DITF 159

TRANSCOM WORLDWIDE 
LATVIA

DITF, EEF, ETF, ETHZF, IEVF, RBS 161

UAVFACTORY AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

163

UPB BIF, DITF, MLĶF, MTAF 165

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS DITF, ETF, ETHZF, IEVF, MTAF, RBS 167

VENTSPILS NAFTA TERMINĀLS BALTECH, BIF, DITF, EEF, IEVF, MTAF 168

VISMA DITF, IEVF 170

WHITECRYPTION DITF 174

WIZZ AIR AF, BALTECH, BIF, DITF, EEF, ETF, 
ETHZF, IEVF, MLĶF, MTAF, RBS

175

WOLTEC BIF, EEF, ETF, MTAF 177

ZABBIX DITF 178

ZALARIS HR SERVICES LATVIA DITF 181

ZZ DATS DITF 182



APF  
Arhitektūras un  

pilsētplānošanas  
fakultāte

ETF  
Elektronikas un 

telekomunikāciju 
fakultāte

IEVF  
Inženierekonomikas  

un vadības  
fakultāte

BALTECH  
BALTECH studiju 

centrs

BIF  
Būvniecības 

inženierzinātņu 
fakultāte

EEF  
Enerģētikas un 
elektrotehnikas 

fakultāte

MLĶF  
Materiālzinātnes 

un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

RBS  
Rīgas  

Biznesa skola

INT  
Also offered

for foreigners

DITF  
Datorzinātnes 
un informācijas 

tehnoloģijas  
fakultāte

ETHZF  
E–studiju  

tehnoloģiju un 
humanitāro zinātņu 

fakultāte

MTAF  
Mašīnzinību, 

transporta un 
aeronautikas  

fakultāte


