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SIA “Valkas meliorācija” strādājošiem –
sociālās garantijas un darbs visu gadu
S

IA “Valkas meliorācija” Latvijā
ir viens no retajiem 30 meliorācijas
pakalpojumu sniedzējiem, kas savu
darba specifiku saglabājis kopš padomju laikiem. Uzņēmumu vada
Jānis Biezais, kurš šo amatu pārņēma no tēva Jura Biezā, ilggadēja
melioratora.
Uzņēmums sniedz melioratīvos
un hidrotehniskos būvniecības pakalpojumus, veic ceļu remontu un
atkritumu izgāztuvju rekultivāciju.
J. Biezais norāda, ka SIA “Valkas
meliorācija” strādā arī visur tur, kur
ir nepieciešama smagā tehnika –
ekskavatori un buldozeri. Tas nozīmē, ka uzņēmums izpilda pasūtījumus pa visu Latviju, jo pašreizējā
ekonomiskajā situācijā lielākie darba devēji ir pašvaldības. SIA “Valkas meliorācija” veic arī Zemkopības ministrijas un valsts akciju sa-

biedrības “Latvijas valsts meži” pasūtījumus. Uzņēmuma vadītājs
stāsta, ka pašlaik lielākie objekti ir
ap Rīgu un tās apkārtnē, piemēram,
Ogrē. Taču uzņēmums strādā arī uz
vietas un gādā par pašvaldības ceļu
remontu. Turpinās darbs Rīgas ielā
jeb uz autoceļa A3. J. Biezais secina,
ka šajā objektā ir atlicis pavisam nedaudz darba – apzaļumošana un
akmeņu krāvumu nostiprināšana.
Kas attiecas uz meliorācijas darbiem, diemžēl uz vietas un tuvākajā
apkārtnē šādu pasūtījumu nav.
Lai strādātu visā Latvijā, pašlaik
SIA “Valkas meliorācija” ir nodarbināti aptuveni 43 strādājošie. J. Biezais uzskata, ka darbiniekiem ir jānodrošina līdzvērtīgs atalgojums 12
mēnešus gadā. Diemžēl uzņēmuma
darba specifika ir atkarīga no gadalaika un laika apstākļiem. Turklāt
strādāšanu objektos ierobežo arī
Latvijas likumi. Piemēram, no 21.

oktobra līdz 21. jūnijam ir aizliegts
strādāt upju meliorācijā, jo ir vairāku zivju sugu nārstošanas periods. Ir
jāievēro arī putnu riesta laiks. J. Biezais secina, ka, ievērojot visus dabas
aizsardzības likumus, uzņēmums likumiski var strādāt tikai piecus mēnešus gadā. J. Biezais secinājis, lai arī
cik sarežģīta situācija ir uzņēmumā,
darbiniekiem ir jāmaksā konkurētspējīgs atalgojums un jānomaksā
Latvijas likumdošanā noteiktie nodokļi. Pašlaik uzņēmumā stundas
likme ir septiņi līdz deviņi eiro
pirms nodokļu nomaksas. J. Biezais
lepojas, ka SIA “Valkas meliorācija”
darbiniekiem ir sociālās garantijas,
ko novērtē arī strādājošie. Daļa no
tiem, kas pirms kāda laika lielākas
algas meklējumos devās uz ārzemēm vai citām darbavietām, nu atgriežas atpakaļ. J. Biezais atzīst, ka
igauņi strādniekiem maksā nedaudz
vairāk – aptuveni septiņus eiro stun-

dā “uz rokas”.
Valdes priekšsēdētājs cenšas darbiniekus ar darbu nodrošināt visu
gadu, jo ir ieinteresēts saglabāt kvalificētus un savā jomā zinošus un
pieredzējušus darbiniekus, jo no viņiem ir atkarīga darba kvalitāte un
izpildes termiņš. J. Biezais cenšas
ievērot Latvijas ekonomikas ministres Danas Reiznieces-Ozolas teikto: “Ja uzņēmējs saviem darbiniekiem nespēj nodrošināt sociālās
garantijas, tad viņš nav uzņēmējs.
Valsts nebūs tā, kas iedzīvotājiem
maksās atvaļinājumus un bezdarbnieku pabalstus.”
Kas attiecas uz jauniem darbiniekiem, J. Biezais ir atvērts potenciālo darbinieku piedāvājumam.
Īpaši ir nepieciešami zinoši speciālisti ar speciālām tehniskām zināšanām, kas spēj datorā strādāt ar projektēšanas programmām. Šādu
darbinieku trūkst visā Latvijā.

JĀNIS BIEZAIS

“Meravita” klientiem vēlas piedāvāt labāko
“M

SANDERS ERNITS

eravita” ir Igaunijas
kapitāla uzņēmums, kas ražo
dažādus vitamīnus, pārtikas piedevas un citus veselības produktus. Laba pašsajūta, stipra veselība un dzīves spara nodrošināšana mums ir svarīga. Vēlamies
mūsu klientiem piedāvāt labāko,
un, vadoties no tā, mums ir izstrādātas sistēmas, kas balstās
uz personīgu pieeju. Katru dienu strādājam ar mērķi, lai ikvienam būtu iespēja stiprināt savu
veselību ar produktiem, kas ir

izgatavoti personīgi viņam, jo
katrs no mums ir unikāls un
katram organismam ir savas
īpatnības un vajadzības.
Mūsu produkti tiek ražoti
mūsdienīgās laboratorijās, to
dara augsti kvalificēti speciālisti. Kā jaunu produktu izstrāde,
tā arī laboratorija atrodas Igaunijā. Tas savukārt palīdz mūsu
darbā labāk orientēties uz Igaunijas cilvēku vajadzībām. Produkcijas gatavošanā izmantojam augstākās kvalitātes dabīgās
izejvielas, kas ir rūpīgi atlasītas
un nesatur GMO.

Attīstības darbi sākās jau 2010.
gadā, un pirmie vitamīni tika izgatavoti 2014. gada februārī.
No šī gada pavasara uzņēmums savu darbību ir paplašinājis ‒ Valgā esam iekārtojuši
ērtu biroju, kur strādā mūsu
klientu administratori. Saistībā
ar darba apjoma palielināšanos
meklējam savā Valgas birojā
klientu administratoru, kura
galvenie pienākumi ir veselības
produktu pārdošana pa tālruni,
aktīva attiecību veidošana un
saglabāšana ar klientiem. Uz šo
amatu ir gaidīti atvērti un pras-

mīgi komunikatori, kuri pārvalda telefonpārdošanas taktiku.
Piedāvājam stabilu darbu attīstošā uzņēmumā, profesionālo
apmācību un iespēju pelnīt
konkurētspējīgu algu. Mums ir
patīkama darba vide un mūsdienīgs darba aprīkojums. “Meravita” interesentiem piedāvā
arī iespēju strādāt attālināti ‒
mājās. “Meravita” klientu administratora darbs ir patīkams, jo
piedāvājamie produkti ir kvalitatīvi un uzticami.
Papildu informācijai lūdzam
zvanīt uz tālruni +372 55534004.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
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LATVIJAS PASTS

LIGUMSS SIA

(Reģ. nr. 40003052790)

aicina darbā

PASTNIEKU – AUTOMOBIĻA VADĪTĀJU
(uz noteiktu laiku) (slodze 0,9)

Darba pienākumi:
• kvalitatīva preses izdevumu un sūtījumu piegāde klientiem;
• preses izdevumu abonementu un dažādu maksājumu noformēšana;
• pensiju piegāde;
• sadarbības partneru preču tirdzniecība;
• klientu informēšana par Latvijas Pasta pakalpojumiem.
Prasības:
• valsts valodas prasme atbilstoši vidējā līmeņa B (1) pakāpei;
• vēlme un spēja veidot pozitīvu komunikāciju ar klientiem;
• atbildības sajūta un nopietna attieksme pret darba pienākumu
izpildi;
• laba teritorijas pārzināšana;
• B kategorijas autovadītāja apliecība, iespēja izmantot savu auto.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mainīgo algas daļu;
• veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta viena gada;
• auto amortizācijas kompensāciju;
• atsaucīgus un draudzīgus kolēģus.
Darba laiks no plkst. 08.00 līdz15.20.
Atalgojums (bruto): no 391,5 EUR.
Darba vietas adrese:
Valkas 1. pasta nodaļa, Semināra iela 15, Valka, LV-4701;
apkalpes teritorija – Valkas novads.
CV ar norādi “Pastnieks/-ce automobiļa vadītājs
Valkas 1. pasta nodaļā” sūtīt Latvijas Pasta Personāla attīstības daļai
pa pastu uz adresi: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads,
LV-1000 vai e-pastu: cv@pasts.lv
Tālrunis +371 64725768; +371 67608471.

LAT-EST
Building solutions SIA
(Reģ. nr. 44103112912)

aicina darbā BŪVSTRĀDNIEKUS
Atalgojums (bruto): no 1000 EUR.
Darba vietas adrese: Valka.
Tālrunis +371 29397325, Rolands

ET Invest SIA

(Reģ. nr. 44103101904)

aicina darbā PĀRDEVĒJU

(Reģ. nr. 44103057254)

SIA “Firma Madara ’89”
(Reģ. nr. 40003115846)

aicina darbā pārdevēju
Darba pienākumi:

• pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība;
• pircēju apkalpošana pie kases;
• preču pieņemšana, pasūtīšana, uzskaite, izvietošana
tirdzniecības zālē;
• preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes,
uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras kontrole.
Prasības:
• vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• vēlama pieredze pārtikas tirdzniecībā;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta.
Piedāvājam:
• interesantu darbu stabilā uzņēmumā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas.
Darba laiks maiņās no plkst. 8 līdz 22.
Atalgojums (bruto): 460 – 480 EUR.
Darba vietas adrese: veikals “top!”, Rīgas ielā 17, Valkā.
CV sūtīt uz e-pastu: personals@madara89.lv
ar norādi – pārdevējs VALKĀ.

Valkas novada dome (Reģ. nr. 90009114839)
aicina darbā

GADĪJUMA DARBU STRĀDNIEKUS
Darba pienākumi:
• zāles pļaušana ar trimmeri Valkas pilsētas teritorijā.
Prasības:
• nepieciešama krūmgrieža, motorzāģa operatora
apliecība.
Piedāvājam:
• pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa piedāvā
darbu strādniekam uz vasaras sezonu (5 mēnešiem).

aicina darbā

AUTOMEHĀNIĶI
Prasības:

• augsta atbildības sajūta un patiesa vēlme strādāt;
• iepriekšēja darba pieredze;
• tehniskā izglītība.

Piedāvājam:

• konkurētspējīgu atalgojumu;
• stabilu darbu ar izaugsmes iespējām;
• ar modernām iekārtām aprīkotu darba vidi.

Atalgojums (bruto): no 800 EUR.
Darba vietas adrese:
Stacija, Valkas pagasts, Valkas novads.
CV sūtīt uz e-pastu: info@ligumss.lv
Tālrunis +371 29395560.

SIA efn NORD (Reģ. nr. 40003587797)
aicina darbā
MONTĀŽAS SPECIĀLISTUS /-ES
Darba pienākumi:
• detaļu montāža, pārbaude, pakošana.
Prasības:
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• prasme strādāt komandā;
• spēja koncentrēties;
• latviešu valodas zināšanas;
• vismaz pamatskolas izglītība.
Piedāvājam:
• labus darba apstākļus un interesantu darbu;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.

Atalgojums (bruto): no 630 EUR.

Atalgojums (bruto): 500 – 700 EUR.

Darba vietas adrese: Valka.

Darba vietas adrese: Varoņu iela 35A, Valka.

Pieteikties Valkā, Raiņa ielā 25A.
Vēlams iepriekš sazināties pa tālruni +371 26333885 vai
+371 26676912.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@efnnord.com
Par rezultātiem informēs tikai tos kandidātus, kuri tiks
aicināti uz darba interviju.

Prasības:

ja vēlies iegūt jaunu darba pieredzi un meklē darbu,
ja tev ir labas komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme
un nopietna vēlēšanās strādāt, tad pievienojies
mūsu komandai.

Atalgojums (bruto): no 700 EUR.
Darba vietas adrese: Veikals “ALKO 1000”, Rūjienas ielā 31,
;- Valkā.
CV sūtīt uz e-pastu: alko1000market@gmail.com.

LENOKA SIA

(Reģ. nr. 40003642393)

aicina darbā

VEIKALA KASIERUS
Atalgojums (bruto): no 3 EUR/h.

VALDIS SIA

(Reģ. nr. 43203000229)

aicina darbā
PĀRDEVĒJU KONSULTANTU
Prasības:
• pieredze tirdzniecībā;
• zināšanas un sapratne par celtniecības procesiem
un materiāliem tiks uzskatīta par priekšrocību;
• prasme patstāvīgi pildīt darba uzdevumus.
Atalgojums (bruto): pārbaudes laikā no 600 EUR.
pēc pārbaudes laika 730 – 830 EUR.

Darba vietas adrese: MEGO veikals Ausekļa ielā 54, Valkā.

Darba vietas adrese:

Pretendentiem pieteikties pa e-pastu
valka.ausekla54@mego.lv
vai ierodoties t/c Walk, Ausekļa ielā 54, Valkā,
Mego veikalā pie veikala vadītājas.
Tālrunis +371 67854199.

Veikals VALDIS, t/c WALK, Ausekļa iela 54, Valka.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: darbs@valdis.lv
Svarīgi: e-pasta tēmā norādiet vakanci, uz kuru piesakāties.
Tālrunis +371 26626585.

KUBS Būvsabiedrība KS
(Reģ. nr. 44103060061)
aicina darbā

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJU
Darba pienākumi:
• darbs ar trīspusēju kravas pašizgāzēju un/vai
kravas vilcēju pašizgāzēju ar manipulatoru;
• automašīnu ikdienas uzturēšanu tehniskā kārtībā.
Prasības:
• C vai CE kategorijas autovadītāja apliecība;
spēkā esošs 95. kods;
• vēlme strādāt, atbildība un precizitāte;
• pieredze kravas automobiļu vadītāja amatā;
• nepieciešamās prasmes apkopes un remonta
darbu veikšanai.
Atalgojums (bruto): no 700 EUR.
Darba vietas adrese: Kārķu pagasts, Valkas novads.
CV un pieteikuma vēstuli ar izglītības un darba pieredzi sūtīt
uz e-pastu: kubs@kubs-buvfirma.lv
var personīgi iesniegt birojā Vidzemes ielā 3, Salacgrīvā.

Vakances publicētas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv
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Karni-voor OÜ
(Reģ. nr. 10472007)

aicina darbā BEĶEREJAS DARBINIEKU

SG Baltikum AS

atvaļinājumu laikam

(Reģ. nr. 10301033)

aicina darbā ŠUVĒJU
Darba pienākumi:
• kvalitatīvu šūšanas operāciju veikšana
atbilstoši izstrādājamām normām.

Prasības:
• igauņu valodas prasme;
• ir jāmīl savs darbs;
• vari būt arī tas, kurš cep mājās.

Prasības:
• apzinīgums, godīgums;
• šūšanas prasmes un zināšanas;
• igauņu vai krievu valodas prasme.

Darba laiks: P-S no plkst. 6 (var būt arī plkst. 5).
Atalgojums (bruto): 600–800 EUR.
Darba vietas adrese: Otepē pilsētas centrā.

Piedāvājam: labu komandu, mūsdienīgus
darba apstākļus.
Atalgojums (bruto): samaksa par gabaldarbu,
sākot no 500 EUR.
Darba vietas adrese: Puiestee iela 2, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: piret@sg.ee
Tālrunis +372 53850007.

Hagelin Textiles Company OÜ
(Reģ. nr. 10648765)

aicina darbā
PĀRDEVĒJU – PALĪGDARBINIEKU
Darba pienākumi: audumu mazumtirdzniecība,
palīdzība transporta pakalpojumu sniegšanā
(tostarp mēbeļu transportēšanā).
Prasības:
• igauņu, krievu vai angļu valodas prasme;
• darbs ir saistīts ar fizisku piepūli (10–20 kg
smagumu celšana).
Piedāvājam:
• elastīgu darba grafiku P-S, iespējams strādāt arī
nepilnu darba laiku;
• dzīvojamu platību Tartu.
Atalgojums (bruto): sākot no 3 EUR/h.
Darba vietas adrese:
Valga, Transpordi iela 9 vai Tartu,
Vaksali iela 17a/Linnavere tee 3.

aicina darbā
VASARAS DARBINIEKU TRAKTIERĪ
Darba pienākumi:
• klientu apkalpošana kasē;
• ēdienu pienešana klientiem;
• zāles uzkopšana.
Prasības:
• igauņu valodas prasme;
• būt priecīgam un smaidīgam.
Darba laiks: vasarā P-Sv.
Atalgojums (bruto): 600–800 EUR.
Darba vietas adrese: Otepē.

aicina darbā VEIKALA PĀRDEVĒJU
Darba pienākumi:
• klientu apkalpošana;
• preču pieņemšana, izvietošana, uzturēšana kārtībā.
Prasības:
• iepriekšēja pieredze (pārdevējs, klientu apkalpotājs);
• igauņu valodas prasme.

ŠUVĒJU

(darbs mājās)

Darba pienākumi: gultas veļas, gultas un matraču
pārklāju šūšana.
Prasības:
• igauņu, krievu vai angļu valodas prasme;
• šujmašīnas esamība.
Piedāvājam:
• darbam vajadzīgos materiālus (audumus, diegus,
rāvējslēdzējus utt.);
• uzņēmuma līgumu.
Atalgojums (bruto):
samaksa par gabaldarbu, sākot no 3 EUR/h.
Darba vietas adrese:
darbs mājās Valgas/Valkas apkārtnē.

Enics Eesti AS
(Reģ. nr. 11045112)

aicina darbā
ELEKTROMONTIERI, OPERATORU
Darba pienākumi:
• elektronisko iekārtu montāža atbilstoši
procedūrai, kvalitātes prasībām un uzstādītajam
ražošanas plānam;
• datu ievadīšana reģistrā un ražošanas sistēmā;
• līniju iestatīšana un procesu uzraudzība.
Prasības:
• spēja strādāt ar smalkām detaļām;
• uzmanība, apzinīgums, spēja mācīties;
• igauņu vai krievu valodas prasme, par
priekšrocību tiks uzskatītas labas datorzināšanas
un angļu valodas prasme.
Piedāvājam:
• pilnīgu apmācību darba vietā savā nozarē
labāko speciālistu vadībā;
• ēdināšanu – garšīgi un lēti – uzņēmuma
subsidētajā ēdnīcā;
• dažādas priekšrocības un kopīgus pasākumus
(atbalstu sportam, peldēšanai, pabalstu
pirmklasniekam).
Gatavība strādāt maiņās pēc grafika, tostarp nakts laikā.
Uzņēmums nodrošina transportu maršrutā
Valga–Rengu–Elva
(darbinieks maksā 10–40 eiro atkarībā no pieturas).

Darba laiks: P-S.
Atalgojums (bruto): 600–800 EUR.
Darba vietas adrese: Otepē.

Atalgojums (bruto): sākot no 600 EUR.
Darba vietas adrese: Elvas pilsēta, Tartu apriņķis.

Piedāvājam: apmācību uz vietas; konkurētspējīgu, labu
algu; darbu pēc grafika; vajadzības gadījumā izmitināšanu
(izņemot lielus pasākumus).

CV sūtīt uz e-pastu: eve.vink@enics.com
Tālrunis +372 534 5350.

Tālrunis +372 56624441, Liia.

Atria Eesti AS
(Reģ. nr. 10050720)

aicina darbā RAŽOŠANAS TELPU APKOPĒJU
Darba pienākumi: ražošanas telpu mazgāšana
ar spiediena mazgātāju.
Prasības:
• gatavība strādāt maiņās;
• jābūt tīrības mīlētājam ar pienākuma apziņu;
• veselības apliecība.

aicina darbā

Tālrunis +372 5064965.

Darba pienākumi:
• maizes un konditorejas izstrādājumu cepšana
(sāļās un saldās bulciņas, kūkas, tortes);
• beķerejas uzkopšana.

Piedāvājam:
• stabilu darbu, labvēlīgas iespējas sportot;
• darbu pēc grafika, maiņas sākums plkst. 19.
Atalgojums (bruto): sākot no 2,97 EUR/h.
Darba vietas adrese: Valgas pilsētā.

aicina darbā GAĻAS IZSTRĀDĀJUMU PAKOTĀJU
Darba pienākumi: gaļas izstrādājumu pakošana.
Prasības:
• gatavība strādāt maiņās;
• veselības apliecība.
Piedāvājam:
• stabilu darbu, labvēlīgas iespējas sportot;
• darbu pēc grafika, maiņas sākums plkst. 6.00, 8.00, 14.30;
• sezonas darbu līdz 31. augustam.

Atalgojums (bruto): sākot no 2,97 EUR/h + gabaldarbs.
Darba vietas adrese: Valgas pilsētā.
CV sūtīt uz e-pastu: personal.estonia@atria.com
Tālrunis +372 58538000.

UPM Kymmene Otepää AS
(Reģ. nr. 10664333)

aicina darbā MEHĀNIĶI, AUTOMĀTIĶI
Darba pienākumi: nodrošināt iekārtu un
aprīkojuma efektīvu funkcionēšanu
(apkopes, remonta un attīstības darbi).
Prasības:
• atbilstoša profesionālā izglītība un/vai
darba pieredze;
• datorzināšanas;
• vēlme mācīties un attīstīties;
• apzinīgums un atbildības sajūta, iespējams
darbs maiņās;
• igauņu un, vēlams, arī angļu valodas prasme.
Piedāvājam:
• iespēju mācīties un attīstīties, daudzpusīgu darbu,
pienācīgus darba apstākļus un dažādas priekšrocības;
• atbalstu sportošanai, transporta kompensāciju.
Atalgojums (bruto): sākot no 1000 EUR.
Darba vietas adrese: Tehase 2, Otepē.
CV sūtīt uz e-pastu: reet.treial@upm.com
Tālrunis +372 53067645.

Vakances publicētas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv

4

2018. gada jūnijs

Valga Puu OÜ
(Reģ. nr. 10600304)

A-Karuse AS

aicina darbā

(Reģ. nr. 10136491)

aicina darbā AUTOVADĪTĀJU
Darba pienākumi:
• starptautiskie kravu pārvadājumi maršrutā
Igaunija–Eiropa–Igaunija un Eiropas maršrutos.
Prasības:
• vēlama ADR apliecība
(bīstamu vielu pārvadājumiem);
• par priekšrocību tiks uzskatīta krievu, angļu
vai vācu valodas prasme saziņas līmenī.
Piedāvājam:
darbu ar mūsdienīgiem transportlīdzekļiem.
Atalgojums (bruto): 1500 – 2100 EUR.
Darba vietas adrese: Rükkeli iela 4, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: allain@akaruse.ee
Tālrunis +372 5073000, Allain Karuse.

MEŽA MAŠĪNU OPERATORU
Darba pienākumi:
harvestera vai forvardera operators.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• vajadzības gadījumā papildapmācības;
• darbu maiņās.
Atalgojums (bruto):
sākot no 1500 EUR, atkarībā no iepriekšējas pieredzes
un prasmēm; gabaldarbs.
Darba vietas adrese: Dienvidigaunija, vajadzības gadījumā
visa Igaunijas teritorija.
CV sūtīt uz e-pastu: mihkel@valgapuu.ee
Tālrunis +372 5106979.

Concrete Workers OÜ
(Reģ. nr. 12480749)

Wagenküll
Hotell OÜ

aicina darbā BETONĒTĀJU

(Reģ. nr. 14319343)

aicina darbā

CELTNIECĪBAS DARBINIEKU
Darba pienākumi:
• vispārējie celtniecības darbi;
• palīgdarbi celtniecības laukumā;
• uzkopšana pēc celtniecības darbiem.
Prasības:
• igauņu un krievu vai angļu valodas prasme;
• laba fiziskā veselība, darbs saistīts ar fizisku slodzi
(smagumu līdz 20 kg celšana).
Piedāvājam:
• darba līgumu uz noteiktu laiku – 1–2 mēnešiem;
• izmitināšanu (pēc vienošanās).
Atalgojums (bruto): stundas maksa, sākot no 5 EUR/h.
Darba vietas adrese:
Tāgeperas muiža, Tāgeperas ciems, Tervas pagasts,
Valgas apriņķis.

Darba pienākumi:
• armēšana un betonēšana: armatūras siešana saskaņā
ar rasējumiem, betona liešanas veidņu uzstādīšana;
• būvlaukuma sakopšana;
• vispārēji būvdarbi.
Prasības:
• rasējumu lasīšanas prasme;
• vēlama iepriekšēja darba pieredze un autovadītāja apliecība;
• svarīga ir vēlme strādāt un mācīties;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• naktsmītni objekta tuvumā;
• apmācības iespējas;
• transportu no Valgas.
Atalgojums (bruto): amaksa par gabaldarbu 500–2000 EUR.
Darba vietas adrese: objekti atrodas visā Igaunijā.

Silva-Agro OÜ
(Reģ. nr. 10136628)

aicina darbā

VECĀKO KLIENTU APKALPOTĀJU
Darba pienākumi:
• nodaļas darba organizēšana;
• klientu apkalpošana restorānā un viesu namā;
• sarakste, piedāvājumu sastādīšana.
Atalgojums (bruto): sākot no 750 EUR.
Darba vietas adrese: Sangaste, Valgas apriņķis.

aicina darbā

KLIENTU APKALPOTĀJU
Darba pienākumi:
klientu apkalpošana restorānā un viesu namā.
Atalgojums (bruto): 550–650 EUR.
Darba vietas adrese: Sangaste, Valgas apriņķis.

aicina darbā

KLIENTU APKALPOTĀJU VASARĀ
Darba pienākumi: klientu apkalpošana restorānā
un viesu namā.
Atalgojums (bruto): sākot no 500 EUR.
Darba vietas adrese: Sangaste, Valgas apriņķis.
Nāc strādāt pie mums, ja esi apzinīgs, draudzīgs un labs
komunikators; vislabākā rezultāta sasniegšanai esi gatavs
komandas darbam. Iespējama nakšņošana uz vietas.
Prasības: igauņu valodas prasme, par priekšrocību tiks
uzskatīta svešvalodas prasme un iepriekšēja
darba pieredze.
Piedāvājam: attīstības iespējas un papildapmācību;
uzņēmuma priekšrocības, garšas piedzīvojumus;
kopīgus pasākumus, atbalstošu un draudzīgu komandu.

CV sūtīt uz e-pastu: info@silvaagro.ee
Tālrunis +372 53417322.

Tālrunis: Jānis Lotvins +371 28688783.

Tālrunis +372 56602584.

OFFMAR OÜ

Delux Production OÜ
(Reģ. nr. 14033842)

aicina darbā ŠUVĒJU
Darba pienākumi: gultas un matraču tekstila
detaļu šūšana.
Prasības: iepriekšējā pieredze tekstila šūšanā,
apzinīgums, uzmanīgums un precizitāte.
Piedāvājam: P–Pt 8–17.
Atalgojums (bruto): gabaldarbs, sākot no 3,90 EUR/h.
Darba vietas adrese: J. Kuperjanovi 79, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: delux@delux.ee
Tālrunis +372 5291147.

(Reģ. nr. 11004932)

aicina darbā

AUTOKRĀSOTĀJU
Darba pienākumi:
• vieglo automašīnu sagatavošana krāsošanai;
• vieglo automašīnu krāsošana.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze mašīnu sagatavošanā un
krāsošanā;
• disciplīna un augsta atbildības sajūta;
• igauņu vai krievu valodas prasme sarunvalodas līmenī.
Atalgojums (bruto): sākot no 500 EUR + prēmija
atkarībā no rezultātiem.
Darba vietas adrese:
Jegeveste, Tervas pagasts, Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: offmar@mail.ee
Tālrunis +372 5210355, +372 53419604.

Gomab OÜ
(Reģ. nr. 10213010)

aicina darbā GALDNIEKU
Darba pienākumi: gatavot no koksnes un materiāliem
uz koksnes bāzes mēbeles un dažādus koksnes
izstrādājumus.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā;
• datorzināšanas pamatlīmenī.
Piedāvājam:
• darbu maiņās P-Pk vienā nedēļā plkst. 6.00–14.30,
otrā nedēļā plkst. 14.30–23.00;
• vajadzības gadījumā apmācību uz vietas.
Atalgojums (bruto): pārbaudes laikā, sākot no 750 EUR.
Darba vietas adrese: J. Kuperjanovi iela 79, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: info@gomab.ee
Tālrunis +372 7668360.
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