Darbs
Valgā–Valkā

2018. GADA SEPTEMBRIS

Latviešu NVA CV un vakanču portāls: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
Igauņu Bezdarba apdrošināšanas aģentūras (Eesti Töötukassa) CV vakanču portāls: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised?asukohad%5B%5D=EE%2F82&haridustase%5Bmax%5D=DOKTORIOPE&tooaeg=KOI
K&vahetustega=KOIK&varasemTookogemusAastaidMaks=10
Laikraksts elektroniski latviešu valodā: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/uznemejiem/informativaislaikraksts-darbs-valga-valka Laikraksts elektroniski krievu valodā: http://www.valka.lv/ru
Laikraksts elektroniski igauņu valodā: http://www.valgalv.ee/UserFiles/1%20linn%202%20riiki/Darbs%20
est%201-4.pdf

Savās rindās gaida profesionālus metinātājus

V

alkā, Meža ielā 2A, atrodas metālapstrādes uzņēmums “Akords-3”. Tas dibināts 1994. gadā. Uzņēmuma vadība – SIA valdes locekļi Voldis
Utkins un Viktors Romans – 2006.
gadā savu pamatdarbību pilnībā
pārprofilēja uz metālapstrādi. Valcēnieši sāka ražot metāla konstrukcijas un to sastāvdaļas ražošanas un būvniecības objektiem, tostarp arī konteinerus skaidām,
šķeldai, metāllūžņiem, būvgružiem un sadzīves atkritumiem,
platformas tehnikas pārvadāšanai,
metāla durvis, balkonu un kāpņu
margas, metāla sētas, pirts krāsnis
un citas lietas. Uzņēmuma sadarbības partneri ir ne tikai Latvijā,
bet arī Skandināvijas valstīs – Somijā un Zviedrijā. Tiek strādāts
arī ar individuālajiem klientiem.
Katru projektu uzņēmuma vadība

izskata individuāli.
Valkas
iedzīvotāji
SIA
“Akords-3” ražojumus redz ikdienā – atpūtas soliņu metāla konstrukcijas, kāpņu margas un arī
jaunie šaursliežu velosipēdi tapuši
tepat uz vietas.
V. Utkins stāsta, ka pašlaik uzņēmumā strādā 23 darbinieki. Jārēķinās, ka darbs salīdzinoši ir
smags, tāpēc potenciālajam darbiniekam ir jābūt fiziski spēcīgam
un ar labu veselību. Uzņēmums
sava aroda pratējam, piemēram,
metinātājam, katru mēnesi “uz
papīra” maksā 1200 eiro, bet plānots atalgojumu palielināt līdz pat
1500 eiro ar visām Latvijas likumdošanā noteiktajām sociālajām
garantijām. Atslēdzniekiem “uz
papīra” ir 700 eiro liela darba alga.
Viņi gatavo sagataves, zāģē metālu
un dara visu nepieciešamo, kas

vajadzīgs, lai taptu klientu pasūtījumi. Viens no V. Utkina darba
principiem ir – ja darbiniekam sola konkrētu algas lielumu, tas tiek
samaksāts.
Darbiniekiem uzņēmums izsniedz darba apģērbu un apavus.
Apģērbs tiek mazgāts, par to pašiem nav jārūpējas. Turklāt uz vietas uzņēmumā ir pieejama virtuve
ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku, lai varētu uzsildīt un mierīgi
papusdienot no pulksten 12 līdz
13. Darbdiena ir no pulksten 8
līdz 17. Pēc darba ir iespējams nomazgāties dušā.
Uzņēmums labprāt savās rindās
redzētu vēl kādu profesionālu metinātāju ar vēlmi strādāt un nopelnīt. Viņš atzīst, ka tā mūsdienās ir
viena no profesijām, kur palikuši
salīdzinoši maz speciālistu. Lai
gan Nodarbinātības valsts aģentū-

ras Valkas filiāle diezgan regulāri
organizē metinātāju kursus, tomēr
to beidzēji salīdzinoši maz meklē
iespēju strādāt šajā profesijā. Pēdējo gadu laikā tikai viens šo kursu beidzējs pieteicies darbā viņu
uzņēmumā. V. Utkins novērojis,
ka nereti bezdarbnieki kursus apmeklē, lai saņemtu stipendiju, nevis sameklētu darbu un pelnītu
iztikai.
V. Utkins atzīst, ka pēdējos divus gadus kadru mainība nav liela, jo darbinieki ir sapratuši, ka,
dzīvojot un strādājot Valkā, var
arī nopelnīt. Pirms tam gan kāds
aizgāja strādāt uz Igauniju vai aizbrauca uz ārzemēm.
SIA “Akords-3” ir arī savas tradīcijas – kopīgi svinēt jauno gadu
un Līgo svētkus. Tas nostiprina
kolektīvu un ļauj vienam otru iepazīt neformālā gaisotnē.

Aicina pievienoties savai komandai

A

ANNE PARMAS

nne Parmas ar ēdināšanas
biznesu Valgā nodarbojas
jau 25 gadus. Uzņēmums
garšas piedzīvojumus piedāvā divās ēstuvēs un ēdināšanas pakalpojumus dažādos pasākumos, kā
arī apkalpo līgumklientus, kuri to
izvēlējušies par ēdiena piegādātāju.
Restorāns-bārs “Conspirator” Vabaduse ielā ir ēstuve, kas darbojas
visilgāk ‒ jau kopš 1993. gada.
Gadiem ilgs darbs ir nopietna
atzinība no klientiem, kas restorānu labprāt apmeklē. Ēstuve ir atvērta katru dienu, un apmeklētājiem ir iespēja izvēlēties tīkamāko
no bagātīgās ēdienkartes, darbdienās klientus priecē pusdienu piedāvājumi par pieņemamām cenām. “Conspirator” ne tikai piedā-

vā garšīgas maltītes, bet arī iespēju
patīkami pavadīt laiku. Ir rīkoti
dažādi tematiskie vakari un koncerti. Īpašu notikumu atzīmēšanai
un pasākumu rīkošanai tiek piedāvāta iespēja izmantot privāto
telpu arī lielākai kompānijai.
Pagājušajā gadā uzņēmums Valgas kultūras un interešu centrā atvēra otru ēstuvi, proti, kafejnīcukonditoreju “Carl”. Šajā kafejnīcā
klientus gaida ne tikai gardu ēdienu piedāvājums, bet arī īpaši mājīgs interjers un plaša konditorejas
izstrādājumu izvēle. Arī šī ir brīnišķīga vieta, kur ir gan garšīgs
ēdiens, gan iespēja patīkami pavadīt laiku, rīkot tikšanās vai svinēt
svētkus.
Uzņēmums ir novatoriski no-

skaņots un laiku pa laikam komanda domā, kā pārsteigt klientus. Drīzumā kafejnīcā-konditorejā “Carl” būs pankūku piektdienas,
tā būs jauka iespēja ģimenēm atzīmēt darba un skolas nedēļas beigas. Pirmā pankūku piektdiena ir
plānota 31. augustā, lai atzīmētu
skolas gada sākumu.
Veiksmīgā ēdināšanas biznesa
pamats ir ļoti labi darbinieki. Uzņēmuma īpašniece un vadītāja
Anne Parmas skaidro, ka viņai
darbinieki nav vienkārši strādājošie, bet vienota komanda. Lai darba organizācija veiktos, ir būtiski
vienam ar otru rēķināties. Viņai kā
darba devējai darba organizācijā ir
svarīgs elastīgums un gatavība
kompromisiem.

VOLDIS UTKINS

Pašlaik uzņēmuma kafejnīcaskonditorejas “Carl” virtuves komandā tiek meklēts pavārs. Pieteikties ir aicināti darba meklētāji
– cilvēki, kuriem patīk gatavot ēst,
– gan no Igaunijas, gan Latvijas.
Svarīga ir vēlme strādāt un spēja
sevi veltīt darbam, obligāti jābūt
sanitārajai grāmatiņai. Darba devējs nodrošinās apmācību, mūsdienīgus darba piederumus, kā arī
vairākas priekšrocības darbiniekiem. Jauno kolēģi gaida draudzīgs
kolektīvs, darbs pēc grafika un stabils atalgojums.
Komandā ir gaidīts arī dzīvespriecīgs klientu apkalpotājs, kuram
ir svarīgas pozitīvas atsauksmes
par padarīto darbu no klientiem
un kurš mīl tīrību un kārtību.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
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EAST-WEST TRANSIT SIA
(Reģ. nr. 40003295522)

(Reģ. nr. 44103057254)

aicina darbā

DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS
OPERATORU/-I-PĀRDEVĒJU
uz noteiktu laiku no septembra

Darba pienākumi:
• klientu laipna apkalpošana un konsultēšana par pieejamo
preču klāstu;
• DUS telpu tīrības nodrošināšana;
• preču pieņemšana un izvietošana plauktos.
Prasības:
• pozitīva attieksme, godīgums un vēlēšanās strādāt;
• labas pārdošanas un komunikācijas spējas;
• vidējā izglītība;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• iemaņas darbā ar datoru;
• vēlama pieredze darbā ar kases aparātu.
Piedāvājam: darbu maiņās; sociālās garantijas; apmācību.
Atalgojums (bruto): no 720 EUR.
Darba vietas adrese: Rūjienas iela 31, Valka.
CV sūtīt uz e-pastu: personals@ewt.lv
Tālrunis +371 2610 4265.

efn NORD SIA

(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;
• pabeigta vismaz pamatskolas izglītība.
Piedāvājam:
• labus darba apstākļus un interesantu darbu;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
Atalgojums (bruto): no 550 līdz 800 EUR.
Darba vietas adrese: Varoņu iela 35A, Valka.
CV sūtīt uz e-pastu: personals@efnnord.com

RIGA CONSULTING GROUP SIA
(Reģ. nr. 40003547243)

aicina darbā KAMĪNMALKAS

LIGUMSS SIA

FASĒTĀJUS

Piedāvājam: darba laiks 8-17, P.-Pk.
Atalgojums (bruto): 430-600 EUR.
Darba vietas adrese:
“Kārļi”, Turna, Ērģemes pagasts, Valkas novads.
Tālrunis +371 2022 2148.

SKS PROJEKTI SIA (Reģ. nr. 54103045971)
aicina darbā PĀRDEVĒJU
Darba pienākumi:
• laipna, profesionāla pircēju apkalpošana;
• konsultāciju sniegšana klientiem;
• preču izvietošana veikalā, preču realizācijas termiņu
un kvalitātes pārbaude;
• veikala sortimenta uzturēšana;
• atskaišu sagatavošana.
Prasības:
• labas komunikācijas spējas un augsta atbildības sajūta;
• prasme strādāt ar kases aparātu;
• iepriekšēja darba pieredze pārdošanā;
• latviešu un krievu valodas zināšanas.
Atalgojums (bruto): 3,2-3,4 EUR/h.
Darba vietas adrese:
zoo preču veikals “Mājas Mīlulis”, Rīgas iela 20, Valka.
CV sūtīt uz e-pastu: personals@sksprojekti.lv
Tālrunis +371 2788 4371.

darba apjoma palielināšanās dēļ aicina darbā

AUTOMEHĀNIĶI UN RIEPU MONTĒTĀJU
Prasības:
• augsta atbildības sajūta un patiesa vēlme strādāt;
• iepriekšēja darba pieredze;
• tehniskā izglītība.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• stabilu darbu un izaugsmes iespējas;
• ar modernām iekārtām aprīkotu darba vidi.
Atalgojums (bruto): no 800 EUR.
Darba vietas adrese:
Autoserviss “Ligumss”, Stacija, Valkas pagasts.
CV sūtīt uz e-pastu: info@ligumss.lv
Tālrunis +371 2939 5560.

AA INVEST SIA (Reģ. nr. 44103104262)
aicina darbā PĀRDEVĒJU
Prasības:
• precizitāte un komunikācijas prasme;
• pozitīva attieksme pret cilvēkiem;
• godprātīga attieksme pret darbu;
• latviešu valodas prasmes saskaņā ar LR likumdošanu;
• datorprasmes lietotāja līmenī.
Atalgojums (bruto): no 650 EUR.
Darba vietas adrese:
Veikals “ALKO SHOP”, Raiņa iela 7, Valka.
Pieteikties darbam var veikalā. CV sūtīt uz e-pastu:
alkoshop123@inbox.lv. Tālrunis +371 2928 2639.

ARKA PLUSS SIA (Reģ. nr. 44102016047)
aicina darbā PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU
Darba pienākumi:
• aktīva produktu pārdošana veikalā;
• klientu apkalpošana un konsultēšana;
• preču un cenu zīmju izvietošana.
Prasības:
• pieredze tirdzniecībā un/vai klientu apkalpošanā;
• zināšanas par būvniecības un/vai mājokļa
labiekārtošanas materiāliem;
• teicamas komunikācijas spējas, augsta aktivitāte
un atbildības sajūta;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• iemaņas darbā ar datoru.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās apmācības.
Atalgojums (bruto): no 3,80 EUR/h.
Darba vietas adrese:
SIA “ARKA PLUSS” veikals, Raiņa iela 5, Valka.
CV iesniegt personīgi veikalā Raiņa ielā 5, Valkā.
Tālrunis +371 2655 2545.

DGR solutions SIA
(Reģ. nr. 40103292556)

aicina darbā PĀRDEVĒJU
Darba pienākumi:
• alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī
pārtikas preču tirdzniecība;
• pircēju apkalpošana pie kases;
• preču pieņemšana un izvietošana tirdzniecības zālē;
• preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes,
uzglabāšanas apstākļu kontrole.
Prasības:
• vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• vēlama pieredze tirdzniecībā;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta.
Piedāvājam:
• interesantu darbu stabilā uzņēmumā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
Atalgojums (bruto): no 2,70 EUR/h.
Darba vietas adrese: veikals-noliktava
“Dzērieni Bez uzcenojuma”, t/c Walk, Ausekļa ielā 54, Valkā.
Pieteikties personīgi pie veikala vadītājas veikalā.

ELSTON SIA

(Reģ. nr. 40003153405)
aicina darbā

FLORISTU-PĀRDEVĒJU

Darba pienākumi:
• laipna un profesionāla klientu apkalpošana un
konsultēšana par veikalā pieejamo produkciju;
• ziedu kompozīciju un pušķu veidošana.
Prasības:
• pieredze ziedu pārdošanā un to kopšanā;
• augsta atbildības sajūta;
• laba latviešu un krievu valodas prasme.
Piedāvājam:
• dinamisku un interesantu darbu;
• pastāvīgu darbu un stabilu atalgojumu.
Atalgojums (bruto): no 430 EUR.
Darba vietas adrese: Rīgas iela 24, Valka.
Pieteikties personīgi ziedu salonā vai zvanot uz tālruni
+371 2948 3979.

AUTO PRIM SIA (Reģ. nr. 54103061001)
aicina darbā

APKOPĒJU (AUTOMAZGĀTAVĀ)
Valkā (nepilna slodze)
Atalgojums (bruto): no 200 EUR.
Darba vietas adrese: Semināra iela 16A, Valka.
Tālrunis +371 2917 2084.

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

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

RERE GRUPA AS (Reģ. nr. 40103819319)
aicina darbā

CONTINIUM SIA (Reģ. nr. 44103064097)
aicina darbā PALĪGSTRĀDNIEKUS

DARBAM BŪVNIECĪBĀ

Darba pienākumi:
darbs ar grābekli objektā un citi palīgstrādnieka darbi.
Prasības: iepriekšēja darba pieredze nav obligāta.
Atalgojums (bruto): no 3,2 EUR/h.
Darba vietas adrese: Kārķu pagasts, Valkas novads.
CV sūtīt uz e-pastu: sia.continium@gmail.com
Tālrunis +371 6404 1080.

BŪVSTRĀDNIEKU
Darba pienākumi:
• piegādāt celtniecības materiālus līdz darba vietai;
• veikt būvlaukuma iekārtošanu (uzstādīt sētas,
nožogojumus, pagaidu trepes);
• veikt palīgdarbus (tīrīt darba vietu, nest būvgružus un tml.);
• veikt citus ar šo profesiju saistītus darbus pēc darba devēja
(darba vadītāja) norādījumiem.
Atalgojums (bruto): 3-5 EUR/h.
Darba vietas adrese: būvprojektā Valkā, Varoņu ielā 37A.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu:
ilze.sila@reregrupa.lv
Tālrunis +371 2835 8009, darbu vadītājs objektā.

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

Kevetra OÜ (Reģ. nr. 10912417)
aicina darbā

PALĪGSTRĀDNIEKU KOKZĀĢĒTAVĀ
Darba pienākumi:
• zāģmateriālu apstrāde.
Prasības:
• vēlme strādāt, fiziski spēcīgs;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas;
• par priekšrocību tiks uzskatīta C1 kategorijas
autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• motivējošu atalgojumu.

Atalgojums (bruto): sākot no 750 EUR.
Darba vietas adrese: Cirgulīna, Valgas pagasts.
CV sūtīt uz e-pastu: kevetra1@gmail.com
Tālrunis +372 522 9571.

EHRE OÜ
(Reģ. nr. 12228211)

aicina darbā CELTNIEKU
Darba pienākumi:
vispārējie būvdarbi no pamatiem līdz jumtam.
Prasības:
• iemaņas un zināšanas par būvniecību;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas;
• par priekšrocību tiks uzskatīta autovadītāja
apliecības esamība.
Piedāvājam:
dienesta automašīnu, darba apģērbu,
saprotošu attieksmi.

(Reģ. nr. 10050720)

Enics Eesti AS (Reģ. nr. 11045112)
aicina darbā
ELEKTROMONTIERI
Darba pienākumi:
• elektronisko iekārtu montāža atbilstoši procedūrai,
kvalitātes prasībām un uzstādītam ražošanas plānam;
• datu ievadīšana reģistrā un ražošanas sistēmā;
• līniju iestatīšana un procesu uzraudzība.
Prasības:
• spēja strādāt ar smalkām detaļām;
• uzmanīgums, apzinīgums, spēja mācīties, labas
datorzināšanas;
• igauņu vai krievu valodas prasme,
• par priekšrocību tiks uzskatītas angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• pilnīgu apmācību darba vietā, savā nozarē labāko
speciālistu vadībā;
• ēdināšanu – garšīgus un lētus ēdienus – uzņēmuma
subsidētajā ēdnīcā;
• dažādas priekšrocības un kopīgus pasākumus
(atbalstu sportam, peldēšanai, pabalstu pirmklasniekam);
• darbu maiņās pēc grafika, tostarp nakts laikā;
• uzņēmums nodrošina transportu maršrutā
Valga-Rengu-Elva (darbinieks maksā 10-40 eiro
atkarīgi no pieturas).

Atalgojums (bruto): sākot no 600 EUR.
Darba vietas adrese: Elva, Tartu apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: eve.vink@enics.com,
personāla speciāliste Eve Vink
Tālrunis +372 5345 3507.

Atalgojums (bruto): 800-1500 EUR; gabaldarbs.

(Reģ. nr. 12356191)

Darba vietas adrese: objekti atrodas Dienvidigaunijā.

aicina darbā

CV sūtīt uz e-pastu: j.l.ehitus@gmail.com

KLIENTU ADMINISTRATORU
Darba pienākumi:
• veselības produktu pārdošana pa telefonu, aktīva
attiecību veidošana un saglabāšana ar klientiem;
• klientu apkalpošana, atbildēšana telefoniski un
elektroniski;
• klientu konsultēšana.

(Reģ. nr. 10034537)

aicina darbā

PĀRDEVĒJU-KASIERI
Darba pienākumi:
• pircēju apkalpošana aiz letes un kasē;
• preču izvietošana tirdzniecības zālē.
Prasības:
• igauņu valodas zināšanas B1 līmenī.
Piedāvājam:
• apmācību uz vietas.
Atalgojums (bruto): 600 EUR.
Darba vietas adrese: Terva, Viljandi iela 28.
CV sūtīt uz e-pastu: kontor@torvatarb.ee
Tālrunis +372 766 8060, +372 510 2760.

RAŽOŠANAS TELPU APKOPĒJU
Darba pienākumi:
• ražošanas telpu un aprīkojuma mazgāšana
ar spiediena mazgātāju.
Prasības:
• gatavība strādāt maiņās;
• jābūt tīrības mīlētājam, ar pienākuma apziņu;
• veselības apliecība;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• stabilu algu;
• labu kolektīvu, jaukus pasākumus, ēdināšanu;
• iespēju peldēt Valgas pamatskolas peldbaseinā
vienu reizi nedēļā;
• darbu pēc grafika, tajā skaitā naktīs,
maiņas sākums plkst. 16.

Atalgojums (bruto): sākot no 500 EUR.
Darba vietas adrese: Metsa 19, Valga.

aicina darbā

METĀLA RĀMJU MAZGĀTĀJU
Darba pienākumi:
• metāla rāmju mazgāšana.
Prasības:
• laba fiziskā forma;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• stabilu darbu, pusdienas par labu cenu,
kopīgus pasākumus;
• darba laiku P.-Pk. plkst. 8.00-16.30 (S.-Sv. brīvs).

Atalgojums (bruto): sākot no 640 EUR.

AS Medical Pharmacy Group

Tõrva Tarbijate Ühistu

aicina darbā

Prasības:
• atvērta un laba komunikācija;
• telefonpārdošanas tehnikas pārvaldīšana;
• vēlēšanās pārdot un sasniegt labus pārdošanas rezultātus;
• nepieciešamas igauņu valodas zināšanas,
vēlamas krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• stabilu darbu augošā uzņēmumā;
• mājīgas telpas, apmācību, jaukus un atbalstošus kolēģus;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• iespēju kļūt par uzņēmuma akcionāru
(gūt papildu ienākumus);
• firmas piedāvātus bonusus;
• pilnu darba laiku P-Pk plkst. 8.30-17.00.

Atalgojums (bruto):
pamatalga 500 EUR + piemaksa
par labiem rezultātiem.
Darba vietas adrese: Metsa iela 23, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu:
konkurss.valga@meravita.ee
Lilian Salu, tālrunis +372 5682 0228.

Darba vietas adrese: Metsa 19, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: personal.estonia@atria.com
Tālrunis +372 5853 8000.

Karni-Voor OÜ (Reģ. nr. 10472007)
aicina darbā

VEIKALA PĀRDEVĒJU
Darba pienākumi:
• klientu apkalpošana;
• preču izvietošana un pieņemšana;
• veikala uzturēšana kārtībā.
Prasības:
• iepriekšēja pieredze darbā par pārdevēju/klientu
apkalpošanā;
• igauņu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• apmācību uz vietas;
• konkurētspējīgu, labu algu;
• darbu pēc grafika;
• vajadzības gadījumā apmešanās vietu
(izņemot lielāko pasākumu laikā).
Veikals atvērts P-S.
Atalgojums (bruto): 600-800 EUR.
Darba vietas adrese: Otepē.
Tālrunis +372 5662 4441 (Līa).
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Biltex Oü

Renome OÜ
(Reģ. nr. 10272917)

(Reģ. nr. 10171205)

aicina darbā

SLIEŽU CEĻU MONTIERI

aicina darbā

VIRPOTĀJU

Darba pienākumi:
• dažādi darbi uz dzelzceļa, piemēram, gulšņu nomaiņa
(ar rokām un ar mašīnu).

Darba pienākumi:
• metālizstrādājumu virpošana.

Prasības:
• vēlama iepriekšēja pieredze nozarē;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.

Prasības:
• virpotāja kvalifikācija;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:
• atalgojumu atbilstoši darbam;
• transportu uz objektu un atpakaļ; apmešanās vietu objekta
tuvumā uz uzņēmuma rēķina.

Atalgojums (bruto):
500 EUR + piemaksa atbilstoši darba rezultātiem.
Darba vietas adrese: objekti visā Igaunijā.
CV sūtīt uz e-pastu: renome@renome.ee
Tālrunis +372 5340 8493.

Piedāvājam:
• stabilu darbu.

Atalgojums (bruto): 4-5,50 EUR/h.
Darba vietas adrese: Valga.
Tālrunis +372 522 2801.

TÜ EHA Metalli- ja Puidutooted
(Reģ. nr. 10212192)

aicina darbā

A-Karuse AS (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 uzskatītas krievu, angļu vai
vācu valodas zināšanas vismaz saziņas līmenī.
Piedāvājam:
• mūsdienīgus transportlīdzekļus.
Atalgojums (bruto): 1500-2100 EUR.
Darba vietas adrese: Valga, Rikeli iela 4.
CV sūtīt uz e-pastu: allain@akaruse.ee
Tālrunis +372 507 3000, Allain Karuse.

Dammix AS

PLAZMAS DARBAGALDA
PALĪGSTRĀDNIEKU-ATSLĒDZNIEKU
Darba pienākumi:
• materiālu sagatavošana plazmas darbagaldam,
detaļu noņemšana.

Piedāvājam:
• atalgojumu atbilstoši darba rezultātiem;
• stabilu darbu jauneklīgā kolektīvā;
• apmācību darba vietā;
• darba laiks P-Pk plkst. 8-17.

Atalgojums (bruto):
500 EUR + piemaksa par labiem rezultātiem.
Darba vietas adrese: Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: raamat@ert.ee
Tālrunis +372 5306 6043, Aleksejs Virodovs.

(Reģ. nr. 10852023)

aicina darbā

HARVESTERA OPERATORU
Darba pienākumi:
• darbs ar harvesteru (Ponsse Ergo), harvestera uzturēšana
tehniskā kārtībā (apkope un remontdarbu veikšana).
Prasības:
• iepriekšēja pieredze;
• B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• draudzīgu kolektīvu, dienesta automašīnu un telefonu;
• darbu P-Pk, pēc grafika.
Atalgojums (bruto): sākot no 1500 EUR.
Darba vietas adrese: Valgas, Veru un Vīlandes apriņķi.
CV sūtīt uz e-pastu: enno@dammix.ee
Tālrunis +372 5629 4003.

(Reģ. nr. 10086735)

aicina darbā

METINĀTĀJU

(manuālai elektrometināšanai)
Darba pienākumi:
• konteineru metināšana.
Prasības:
• metināšanas prasme;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu veiksmīgā un uzticamā
uzņēmumā;
• darba laiku P.-Pk. plkst. 8-17.
Atalgojums (bruto): gabaldarbs, 1200-1900 EUR.
Darba vietas adrese:
Kelli iela 2, Jānikeses ciems, Valgas pagasts,
Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: otoluxas@gmail.com
Tālrunis +372 504 7332, Tenis Balodis.

Prasības:
• fiziskā izturība;
• par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze
metālapstrādē;
• igauņu, krievu vai angļu valodas zināšanas.

Paverkul OÜ

(Reģ. nr. 10271600)

AS OTOLUX

aicina darbā
MAIZNIEKU-KONDITORU
Darba pienākumi:
• dažādu maizes un konditorejas izstrādājumu
un toršu gatavošana.
Prasības:
• atbilstoša profesionālā izglītība un/vai darba pieredze;
• apzinīgums un precizitāte;
• vēlme gatavot garšīgu un kvalitatīvu produkciju.
Piedāvājam:
• stabilu darba vietu, patīkamu darba vidi, iespēju
attīstīties, firmas iekšējās priekšrocības.
Atalgojums (bruto): 500-700 EUR.

OÜ Cristella VT
(Reģ. nr. 11707056)

aicina darbā

MAIZNIEKU-KONDITORU,
PAKOTĀJU
Darba pienākumi:
• maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana
un pakošana;
• produkcijas kvalitātes pārbaude;
• savas darba vietas uzkopšana un kārtības uzturēšana.
Prasības:
• apzinīgums;
• pozitīva attieksme un komunikācija;
• gatavība veikt fizisku darbu;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• ēdināšanas izdevumu daļēju kompensāciju,
atlaides pašu produkcijai;
• darba apģērbu un tā mazgāšanu
(garantē uzņēmums);
• bezmaksas transportu maršrutā Valga-Veru;
• darbu maiņās, tajā skaitā nakts darbu.
Atalgojums (bruto): sākot no 3,50 EUR/h.

Darba vietas adrese: Köie ielā 1, Valga

Darba vietas adrese: Pikk iela 17, Veru.

CV sūtīt uz e-pastu: paverkul@gmail.com
Tālrunis +372 553 1620.

CV sūtīt uz e-pastu: personal@cristella.ee
Tālrunis +372 5883 4525.
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