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Meža tehnikas detaļu ražotnē darbā neņem kuru katru

V

alkas novada Ērģemes pagasta Omuļos jau vairākus
gadus veiksmīgi darbojas
zemnieku saimniecība “Kalnstrīķi
1”. To vada brāļi Jānis un Mārtiņš
Čākuri. Ierasts, ka laukos zemnieku saimniecības nodarbojas ar kādu no tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm, piemēram,
graudaugu audzēšanu vai lopkopību, bet Jānis un Mārtiņš 2000.
gadu sākumā izveidoja nelielu ražošanas uzņēmumu. Tā izaugsmes
un veiksmes pamatā ir ne tikai
stabils klientu tīkls, bet arī pārbaudīts, uzticams un praktiski nemainīgs darbinieku kolektīvs. Ražotnes vadītājs J. Čākurs atzīst, ka
darbā nepieņem kuru katru. Uzsākot patstāvīgu saimniekošanu,
viņš vairākkārt pārliecinājies, ka
veiksmes pamats ir apzinīgi un
uzticami darbinieki.
Pirms tam brāļi Čākuri nodarbojās ar mežizstrādi. Tolaik viņiem
bija nokomplektēts nopietns meža
tehnikas tehniskais parks, kā arī

strādāja 20 darbinieku. Mainoties
ekonomiskajai situācijai, Čākuri
izlēma pievērsties citai jomai – detaļu ražošanai, jo pirms tam, iegūstot praktisko pieredzi, paši remontēja savu tehniku. Mūsdienās lielākais pluss ir neizmērojamās interneta dzīles, kur var iegūt praktiski
visu nepieciešamo informāciju un
uzzināt savas darbības jomas aktualitātes.
Pirms četriem gadiem paplašinātajā ražošanas ēkā ražo plašu
detaļu sortimentu meža tehnikai.
Piemēram, hārvesteru galvas rezerves daļas, dažāda izmēra tapas
no rūdītā tērauda, iekrāvēju rezerves daļas, kā arī veic meža tehnikas remontu. Pašlaik uzņēmumā strādā deviņi darbinieki. Arī
paši brāļi diendienā ir ražotnē –
Jānis ir metinātājs, bet Mārtiņš
atbild par elektroniku, hidrauliku
un citām specifiskām jomām. Jānis slavē brāli, ka viņš uzmeistarojis ar datoru vadāmu rūdīšanas
iekārtu. Uzņēmējs stāsta, ka lielā-

kie klienti ir Igaunijā, Somijā, arī
citviet Eiropā un Latvijā. Omuļos
ražotās detaļas izmanto pat Austrālijā. Uzņēmējs lepojas, ka līdz
ar zemnieku saimniecības “Kalnstrīķi 1” darbības uzsākšanu, Latvijas tirgū ir būtiski samazinājusies šo specifisko un pieprasīto
detaļu cena. Viņu detaļas pieprasa
pat meža tehnikas tirdzniecības
dīleri. Šogad uzņēmums saņēmis
īpašu sertifikātu “Stiprākais Latvijā”, kas apliecina uzņēmuma stabilitāti un potenciālās izaugsmes
iespējas.
Tiem, kas izbrīnīti jautā, vai
mūsdienās nav sarežģīti strādāt
pašā Latvijas pierobežā meža vidū, J. Čākurs atbild, ka laukos ir
svarīgi, lai būtu elektrība, sakari
un regulārs sūtījumu piegādes
tīkls. Uzņēmējiem tas viss ir.
Lai darbinieki nokļūtu savā
darbavietā Omuļos, uzņēmēji nodrošina transportu. Darba diena
sākas pulksten 8 un ilgst līdz pulksten 17. Ražošanas ēkā ir ar mūs-

dienīgu sadzīves tehniku aprīkota
virtuve, kur ieturēt līdzpaņemtās
pusdienas un atpūsties kafijas
pauzēs. Darbinieki saņem konkurētspējīgu atalgojumu. Viens no
lielākajiem bonusiem ir veselības
apdrošināšanas polises. J. Čākurs
ir pārliecināts, ka ir jānodrošina
pēc iespējas labāki darba apstākļi
un jādomā, vai es gribētu strādāt
šādā vidē un darīt darbu pēc labākās sirdsapziņas. Svarīgi, lai viss
kolektīvs domātu, ka to vajag pašiem, nevis uzņēmējiem Jānim un
Mārtiņam. Arī tas uzskatāms par
bonusu, ka katru gadu viss kolektīvs dodas uz meža nozares izstādēm Somijā vai Zviedrijā. Visi kopā ir bijuši arī Itālijā. J. Čākurs
prognozē, ka, iespējams, jau tuvākajā nākotnē būs nepieciešams
darbinieks, jo ir plānota vēl viena
specifiska darbagalda iegāde. Ja
kādam interesē tik specifiskas lietas, laipni aicināts sazināties ar J.
Čākuru, zvanot uz mobilo tālruni
+37129438505.

JĀNIS ČĀKURS

Valgas uzņēmums
veiksmīgi darbojas dzelzceļa nozarē

D

mitrijs Butkevičs, valdes
loceklis:
“Uzņēmums
SIA “Renome” ir kompānija, kas sniedz pakalpojumus
dzelzceļa būvniecības, remonta
un apkopes jomā. Uzņēmums dibināts 1993. gadā, balstoties uz
kooperatīvu, kas bija izveidots
pirms četriem gadiem (1989. g.).
Kopš uzņēmuma dibināšanas
darbojamies ar dzelzceļa, tostarp
pievedceļu un celtņu sliežu ceļu
un citu dzelzceļa infrastruktūras
objektu būvniecību, remontu un
apkopi. Mēs veicam šādus dar-

bus: dzelzceļa infrastruktūras
kārtējo apkopi, dzelzceļa remontu un renovāciju; dzelzceļa būvniecību. SIA “Renome” birojs atrodas Valgas pilsētā.
Uzņēmumam Igaunijā ir vairāk nekā 30 pastāvīgo klientu. No
2007. gada stabili strādājam arī
Latvijas tirgū. Darbi Latvijā tiek
īstenoti ciešā sadarbībā ar turienes sadarbības partneriem. Kopš
2014. gada uzņēmumam ir dzelzceļa būvniecības pieredze arī Lietuvā.
Darbiniekus gaida aizraujoši

izaicinājumi
komandējumos
(piemēram, šogad Naisāres salā
renovējām vienīgo Eiropā saglabājušos šaursliežu dzelzceļu, kas
bija veidots militāriem nolūkiem). Toties nedēļas nogales ir
iespējams mierīgi pavadīt mājās.
Darbiniekus komandējumos aizved un atved atpakaļ ar uzņēmuma mašīnu un uz uzņēmuma rēķina (tostarp izmitināšana komandējumos).
Tā kā darbs ir ārā, nodrošinām
strādniekus ar piemērotu darba
apģērbu un piederumiem atbil-

stoši laika apstākļiem. Pieprasījums pēc darbaspēka pieaug pavasarī, kad sākas dzelzceļa būvniecības un remonta sezona, un
ziemā, kad dzelzceļš jāattīra no
sniega.
Tā kā ar dzelzceļu saistīti darbi
un zināšanas ir diezgan specifiskas, tad speciāla kvalifikācija, stājoties darbā, nav visnoteicošākais
faktors. Drīzāk svarīga ir izpratne
par darbu un gatavība to darīt.
Atbalstām, papildus apmācot, un
dodam iespēju iegūt atbilstošu
profesiju.”

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

Atalgojums (bruto): no 550 līdz 800 EUR.
Darba vietas adrese: Varoņu iela 35A, Valka.
CV sūtīt uz e-pastu: personals@efnnord.com

Timac Agro Latvia SIA (Reģ. Nr. 40103352770)

AGROTEHNISKO
KONSULTANTU/-I

Darba pienākumi:
• aktīvi apmeklēt lauksaimniekus konkrētajā Latvijas reģionā,
izzināt viņu vajadzības, sniegt konsultācijas un pārdot
Timac Agro ražotos augu mēslošanas līdzekļus;
• izpildīt noteiktos pārdošanas mērķus, piedāvājot labāko
risinājumu konkrētajai situācijai;
• ikdienā izmantot CRM sistēmu savu aktivitāšu reģistrēšanai
un atskaišu iesniegšanai;
• organizēt un piedalīties uzņēmuma mārketinga pasākumos,
semināros un tirdzniecības izstādēs;
• patstāvīgi organizēt savas ikdienas aktivitātes un plānot
prioritātes.
Prasības:
• ar lauksaimniecību saistīta augstākā vai vidējā
profesionālā izglītība;
• izglītība un/vai darba pieredze agronomijā tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• patiesa vēlme un spēja strādāt tirdzniecībā un ikdienā
komunicēt ar lauksaimniekiem;
• neatlaidība un vēlme mācīties;
• spēja klausīties, argumentēt un pārliecināt;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• teicamas valsts valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• iespēju pārstāvēt vienus no pasaulē labākajiem laukaugu
mēslošanas līdzekļiem;
• pieredzējušus un atsaucīgus kolēģus;
• iespēju organizēt savu darbu no mājām;
• konkurētspējīgu atalgojumu (pamatalga un ikmēneša
piemaksas atkarībā no sasniegtā rezultāta);
• uzņēmuma auto, tālruni un citus nepieciešamos darba
instrumentus teicama rezultāta sasniegšanai.
Atalgojums (bruto): 820 EUR. Darba vietas adrese: Vidzeme.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: info@lv.timacagro.com

ARKA PLUSS SIA

aicina darbā tālākās pārstrādes nodaļā (pie ēveles)

ŠĶIROŠANAS OPERATORUS
PAKOŠANAS OPERATORUS
ASINĀŠANAS OPERATORU
IEKRĀVĒJA VADĪTĀJU
MEHĀNIĶI
Darba pienākumi:
• ražošanas uzdevumu kvalitatīva un efektīva izpilde;
• iekārtu ekspluatācija atbilstoši tehniskajai specifikācijai
un instrukcijām (t.sk. atbilstoši darba aizsardzības prasībām);
• iekārtu tehniskā apkope, remonts un pilnveidošana.

Piedāvājam:
• labus darba apstākļus un interesantu darbu;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.

aicina darbā

A/S Stora Enso Latvija (Reģ. Nr. 44103023309)

(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 ielā 5, Valkā.
CV iesniegt personīgi veikalā Raiņa ielā 5, Valkā.
Tālrunis +371 2655 2545.

Prasības:
• vidējā un/vai profesionālā izglītība;
• labas datora lietotāja prasmes;
• iespēja strādāt summēto darba laiku;
• iekrāvēja vadītāja sertifikāts un/vai traktortehnikas vadītāja
tiesības (iekrāvēja vadītājam).
Piedāvājam:
• sociālās garantijas un apdrošināšanu;
• apmācību;
• sporta aktivitātes un kopīgus uzņēmuma pasākumus;
• iespēju starp maiņām uzturēties uzņēmuma dienesta dzīvoklī.
Atalgojums (bruto): no 950 EUR.
Darba vietas adrese:
«Krogzemji», Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
CV sūtīt uz e-pastu: iveta.serge@storaenso.com
vai sūtīt pa pastu: A/S “Stora Enso Latvija” «Krogzemji»,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718.

Latvijas Sarkanais Krusts, BDR (Reģ. Nr. 40008002279)

aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Seda”
Prasības: nepieciešama profesionālā medicīnas māsas izglītība
vai 1. līmeņa augstākā medicīnas māsas izglītība.
Atalgojums (bruto): no 700 EUR.
Darba vietas adrese: Parka iela 23, Seda, Strenču novads.
CV sūtīt uz e-pastu: lsk.valka@redcross.lv
Tālrunis +371 2919 4340.

SIA KUBER Ltd (Reģ. Nr. 50103631631)
aicina darbā ROKAS LOKMETINĀTĀJU (MMA)
Prasības:
• valsts valodas prasme vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1);
• iepriekšēja darba pieredze.
Piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu;
• bezmaksas neierobežotus zvanus + internetu tālrunī;
• sociālās garantijas, nomaksātus nodokļus;
• stabilu ikmēneša atalgojumu, vienmēr laikā;
• labus darba apstākļus, jaukus un atsaucīgus kolēģus.
Atalgojums (bruto): no 2000 EUR.
Darba vietas adrese: Valka, Valkas novads.
CV sūtīt uz e-pastu: siakubergroup@gmail.com
Tālrunis +371 2914 8231.

KUBS Būvsabiedrība, KS (Reģ. Nr. 44103060061)

VALDRO AGRO SIA (Reģ. Nr. 40003372022)
aicina darbā LIETVEDI
Darba pienākumi:
• nodrošināt dokumentu apriti uzņēmumā – sagatavot,
noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus;
• veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
• sagatavot dokumenta atvasinājumus;
• pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas
tehnoloģijas un biroja tehniku;
• pārzināt uzņēmuma struktūru, spēt sazināties gan ar uzņēmuma
darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.
Prasības:
• B autovadītāja apliecība;
• profesionālā vidējā izglītība;
• ļoti labas latviešu valodas rakstu un mutvārdu prasmes,
prasmesagatavot dokumentus atbilstoši MK noteikumiem
par dokumentu izstrādi.
Atalgojums (bruto): no 500 EUR.
Darba vietas adrese: Meža 4, Valka.

aicina darbā AUTOVADĪTĀJU (CE kategorija)
Prasības: nepieciešamas autovadītāja apliecības:
• kvalifikācija (kods 95);
• CE vadītāja apliecība;
• C vadītāja apliecība;
• B vadītāja apliecība.
Atalgojums (bruto): no 500 EUR. Darba vietas adrese: Meža 4, Valka.
CV sūtīt uz e-pastu: valdroagro@inbox.lv Tālrunis +371 2915 8492,
Māra Bondare-Petersena.

Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA (Reģ. Nr.42103022606)
aicina darbā VEIKALA PĀRDEVĒJU
Darba pienākumi: efektīva, laipna un ātra pircēju apkalpošana.
Prasības:
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas komunikācijas spējas;
• vēlama pieredze darbā ar svaigu gaļu un gaļas izstrādājumiem.
Piedāvājam:
• stabilu un savlaicīgu darba atalgojumu;
• padarītajam darbam atbilstošu piemaksu sistēmu;
• pozitīvus, draudzīgus un atsaucīgus kolēģus.
Atalgojums (bruto): no 550 EUR.
Darba vietas adrese: T/c “Walk”, Ausekļa ielā 54, Valkā.
CV sūtīt uz e-pastu: julija.veigure@kgs.lv
Tālrunis +371 2648 4495.

aicina darbā BŪVDARBU

VADĪTĀJU

Darba pienākumi:
• organizēt būvniecības procesus atbilstoši būvniecības
standartiem;
• būvniecības darbu kvalitātes nodrošināšana un pārraudzība;
• būvniecības darbu plānošana un koordinēšana;
• būvniecības dokumentācijas sagatavošana;
• būvniecības resursu pārraudzīšana un kontrole;
• strādnieku un apakšuzņēmēju piesaiste un vadīšana.
Prasības:
• augstākā izglītība būvniecības nozarē;
• būvdarbu vadības prasmes augstā līmenī;
• pieredze MS Excel un MS Office lietošanā;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• spēja darbu paveikt kvalitatīvi un efektīvi;
• augsta stresa noturība;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• iepriekšēja pieredze būvdarbu vadīšanā.
Par priekšrocībām tiks uzskatīts:
• spēkā esošs ēku būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāts;
• AutoCad prasmes;
• iepriekšēja pieredze fasādes siltināšanā un
energoefektivitātes projektos.
Atalgojums (bruto): no 800 EUR.
Darba vietas adrese: Valkas novads.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: kubs@kubs-buvfirma.lv
vai iesniegt personīgi Vidzemes ielā 3, Salacgrīvā,
ar norādi “Būvdarbu vadītājs”.

AKORDS-3, SIA (Reģ. Nr. 44103005746)
aicina darbā ATSLĒDZNIEKU
Darba pienākumi: metālmateriālu slīpēšana, urbšana u.c.
Atalgojums (bruto): no 500 EUR.
Darba vietas adrese: Meža iela 2A, Valka.
Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu:
voldisutkins@inbox.lv Tālrunis +371 2948 6686.

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

aicina darbā SANTEHNIĶI
Prasības: vēlama iepriekšēja darba pieredze vai izglītība
santehniķa profesijā.
Atalgojums (bruto): no 1000 EUR.
Darba vietas adrese: Valka, Valkas novads.
Tālrunis +371 29397325, Rolands.

Vakances publicētas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv
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Paverkul OÜ (Reģ. Nr. 10852023)

Valgamaa Tugikeskus MTÜ (Reģ. Nr. 80200457)
aicina darbā NODARBĪBU VADĪTĀJU

aicina darbā MAIZNIEKU–KONDITORU
Darba pienākumi:
• maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošana, izejvielu
sagatavošana, gatavās produkcijas pakošana;
• kārtības uzturēšana un tīrības nodrošināšana darba vietā.
Prasības:
• speciālā izglītība un/vai darba pieredze;
• apzinīgums un precizitāte;
• vēlme gatavot garšīgu un kvalitatīvu produkciju.
Piedāvājam:
• stabilu darba vietu, patīkamu darba vidi;
• iespēju attīstīties, apmācību uz vietas.
Atalgojums (bruto): sākot no 600 EUR.
Darba vietas adrese: Köie 1, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: paverkul@gmail.com
Tālrunis +372 553 1620.

TÕNTSO AGRO OÜ (Reģ. Nr.11736371)
aicina darbā

GOVJU ATNEŠANĀS KŪTS DARBINIEKU
Darba pienākumi:
• govju atnešanās pieņemšana;
• teļu dzirdināšana;
• atnešanās kūts govju slaukšana.

AS Medical Pharmacy Group
(Reģ. Nr. 12356191)
aicina darbā

TELEFONPĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU
Darba pienākumi:
• veselības produktu pārdošana pa telefonu;
• aktīvu attiecību veidošana un uzturēšana ar klientiem;
• klientu pārvaldība ar telefona un e-pasta
starpniecību, klientu konsultācija.
Prasības:
• atvērta un prasmīga komunikācija ar klientiem,
vērsta uz rezultātiem;
• datorprasmes;
• brīva komunikācija igauņu valodā;
• par priekšrocību tiks uzskatītas krievu valodas
zināšanas.
Piedāvājam:
• stabilu darbu attīstošā uzņēmumā;
• ērtus darba apstākļus;
• apmācību;
• iespēju strādāt nepilnu slodzi un vakaros;
• jaukus un atbalstošus kolēģus;
• firmas piedāvātās priekšrocības, konkurētspējīga alga.
Atalgojums (bruto): uzņēmuma līgums, atlīdzība 20%
no pārdotā summas.

Prasības:
• kūts darba pieredze vismaz 1 gads;
• igauņu, krievu vai angļu valodas prasme.

Darba vietas adrese: Metsa 23, Valga.

Piedāvājam:
• vajadzības gadījumā darba apģērbu;
• gan teorētisko, gan praktisko apmācību;
• vajadzības gadījumā nepilnas slodzes darbu;
• transporta kompensāciju personīgās automašīnas
izmantošanas gadījumā, darbu pēc grafika, grafika
veidošanā tiks ņemtas vērā darbinieka vēlmes/vajadzības.
Atalgojums (bruto): 1000 EUR.
Darba vietas adrese:
Tentso, Korkila ciems, Tervas pagasts, Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: tontsoagro@gmail.com

CV sūtīt uz e-pastu: konkurss.valga@meravita.ee
Tālrunis +372 5682 0228.

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

aicina darbā

GALDA ZĀĢA OPERATORU

Prasības:
• speciālā izglītība un/vai darba pieredze;
• igauņu, krievu vai angļu valodas zināšanas.

aicina darbā DARBU VADĪTĀJU
Darba pienākumi:
• darbu organizēšana detaļu sagatavošanas, metināšanas
un montāžas cehos;
• darba rīkojumu izsniegšana un pārbaude;
• darba normu ievērošana;
• gabaldarba un laika darba uzskaite;
• kvalitātes kontroles veikšana;
• iekšējā loģistika;
• darba drošības uzraudzība.

Piedāvājam:
• atalgojumu atbilstoši darba rezultātiem;
• darbu darba dienās plkst. 8–17.

Atalgojums (bruto): 500–1200 EUR.
Darba vietas adrese: Valga.
aicina darbā

METINĀTĀJU

Prasības:
• par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība mašīnbūves jomā;
• pieredze ražošanas darba procesu un cilvēku vadīšanā;
• krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
• labas datorprasmes;
• labas komunikācijas prasmes;
• patstāvība, prasme analizēt, stresa tolerance.

Darba pienākumi: metāla piekabju un dažādu pacēlāju
kastu metināšana pēc rasējumiem.

Piedāvājam:
• iespēju strādāt perspektīvā uzņēmumā Valgā;
• atbildīgu, interesantu un patstāvīgu darbu;
• labus darba apstākļus;
• ilgtermiņa darba attiecības;
• stabilu atalgojumu.

Piedāvājam:
• atalgojumu atbilstoši darba rezultātiem;
• darbu darba dienās plkst. 8–17.

Atalgojums (bruto): sākot no 1200 EUR.
Darba vietas adrese: Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: personal@sami.ee
Tālrunis +372 529 9140 (vadītājs Marts Alls).

Prasības:
• vidējā izglītība;
• par priekšrocību tiks uzskatīta igauņu valodas prasme.
Piedāvājam:
• apmācību uz vietas, profesionālo apmācību;
• darba apģērbu;
• silto ēdienu uz vietas;
• kopīgus pasākumus;
• darbu pēc grafika.
Atalgojums (bruto): sākot no 650 EUR.
aicina darbā MEDICĪNAS

MĀSU

Darba pienākumi:
klientu ar psihiskām, īpašām vajadzībām un viņu veselības
stāvokļa novērošana, pēc vajadzības vēršanās pie ārsta,
medikamentu došana un vajadzīgo procedūru veikšana klientiem.
Prasības:
• speciālā medicīniskā izglītība;
• par priekšrocību tiks uzskatīta igauņu valodas prasme.
Piedāvājam:
• darba apģērbu;
• silto ēdienu uz vietas;
• kopīgus pasākumus;
• darba laiku no plkst. 8 līdz 16.30.

Atalgojums (bruto): 1300 EUR.
Darba vietas adrese: Pargi 12, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: reh@hot.ee Tālrunis +372 526 8090.

Renome OÜ (Reģ. Nr. 10272917)
aicina darbā DZELZCEĻA MEHĀNIĶI

Darba pienākumi:
metāla cauruļu materiāla griešana.

Valga Ferrum AS (Reģ. Nr. 10084251)

Darba pienākumi:
palīdzēt klientiem ar psihiskām, īpašām vajadzībām ikdienas
darbībās un nodarboties ar viņiem.

Prasības:
• speciālā izglītība un/vai darba pieredze;
• igauņu, krievu vai angļu valodas zināšanas.

Atalgojums (bruto): 500–1200 EUR.
Darba vietas adrese: Valga.
Tālrunis +372 5306 6043 (Aleksejs).

Darba pienākumi: dzelzceļu remonts un apkope, sliežu ceļu
pārmiju tīrīšana no sniega.
Prasības:
• gatavība darīt fizisku darbu āra apstākļos;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• transportu uz objektu un atpakaļ, apmešanās vietu
uz darba devēja rēķina;
• papildu apmācības iespējas.
Atalgojums (bruto): vidēji 850–1000 EUR, atkarīgi no darba
slodzes un rezultātiem.
Darba vietas adrese: Igaunija un Latvija.
CV sūtīt uz e-pastu renome@renome.ee
Tālrunis +372 5340 8493 (Dmitrijs Butkevičs).

OÜ Cristella VT (Reģ. Nr. 11707056)
aicina darbā

MAIZNIEKU, PAKOTĀJU
Darba pienākumi:
• maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana un pakošana;
• produkcijas kvalitātes pārbaude;
• savas darba vietas uzkopšana, kārtības uzturēšana.
Prasības:
• apzinīgums;
• pozitīva attieksme un komunikācija;
• gatavība darīt fizisku darbu un strādāt naktī;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• ēdināšanas daļēju kompensāciju un atlaides,
pērkot savu produkciju;
• darba apģērbu un tā mazgāšanu;
• bezmaksas transportu virzienā Valga–Veru;
• darbs maiņās, t.sk. nakts darbs.
Atalgojums (bruto): sākot no 3,80 EUR/h.
Darba vietas adrese: Pikk iela 17, Veru.
CV sūtīt uz e-pastu: personal@cristella.ee
Tālrunis +372 5883 4525.
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Concrete Workers OÜ (Reģ. Nr. 12480749)

A-Karuse AS (Reģ. Nr. 10136491)
aicina darbā

AUTOREMONTA ATSLĒDZNIEKU
Darba pienākumi: vieglo un kravas automašīnu remontdarbi.
Prasības:
• igauņu un krievu valodas zināšanas;
• iepriekšēja darba pieredze.
• Piedāvājam: labus darba apstākļus.
Atalgojums (bruto): sākot no 650 EUR.
Darba vietas adrese: Valga.

aicina darbā

PĀRVADĀJUMU VADĪTĀJA ASISTENTU
Darba pienākumi:
• risinājumu atrašana klientam viņa preču pārvadāšanai;
• esošās klientu bāzes pārvaldīšana;
• sadarbības attiecību veidošana.
Prasības:
• ļoti labas komunikācijas un pārrunu veikšanas prasmes,
augsta stresa noturība;
• par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība loģistikas jomā;
• igauņu, angļu un krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• pašrealizācijas iespējas;
• konkurētspējīgu darba algu un papildu bonusus;
• vajadzīgo apmācību.
Atalgojums (bruto): sākot no 650 EUR.
Darba vietas adrese: Valga.
aicina darbā

AUTOVADĪTĀJU

aicina darbā BETONĒTĀJU
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 būvniecībā;
• vēlama autovadītāja B kategorijas apliecība;
• svarīga ir vēlme strādāt un mācīties;
• igauņu vai krievu valodas prasme.
Piedāvājam:
• naktsmītni objekta tuvumā;
• apmācības iespēju;
• transportu no Valgas.
Atalgojums (bruto): samaksa par gabaldarbu līdz 2000 EUR.
Darba vietas adrese: objekti atrodas visā Igaunijā.
Tālrunis +372 2868 8783 (Jānis Lotvins).

AS Laatre Piim (Reģ. Nr. 10242715)
aicina darbā FERMAS STRĀDNIEKU
Darba pienākumi: dzīvnieku kopšana.
Prasības: apzinīgs, atturībnieks.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• vajadzības gadījumā dzīvojamo platību.
Atalgojums (bruto): 1000 EUR.

aicina darbā TRAKTORISTU

Darba pienākumi: starptautiskie kravu pārvadājumi
maršrutā Igaunija–Eiropa–Igaunija un Eiropas maršrutos.

Darba pienākumi: darbs laukā un kūtī.

Prasības:
• vēlama ADR apliecība (bīstamu vielu pārvadājumiem);
• par priekšrocību tiks uzskatītas krievu, angļu vai
vācu valodas zināšanas saziņas līmenī.

Prasības:
• apzinīgs, atturībnieks;
• transportlīdzekļa T kategorijas apliecība;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas.

• Piedāvājam: mūsdienīgus transportlīdzekļus.
Atalgojums (bruto): 1500–2100 EUR.
Darba vietas adrese: Valgas apriņķis, Valga, Rükkeli iela 4.
CV sūtīt uz e-pastu: allain@akaruse.ee
Tālrunis +372 507 3000.

Combiwood OÜ

Piedāvājam:
• darbu ar mūsdienīgām mašīnām un iekārtām;
• labus sadzīves apstākļus, darba apģērbu,
draudzīgu darba vidi;
• vajadzības gadījumā dzīvojamo platību.
Atalgojums (bruto): 1000 EUR.
Darba vietas adrese: Lātre ciems.
CV sūtīt uz e-pastu: laatrepiim@laatrepiim.ee

(Reģ. Nr.10998092)

aicina darbā

KOKA LĪSTU ŠPAKTELĒTĀJU – LABOTĀJU
Darba pienākumi:
• līstu ņemšana no špaktelēšanas līnijas, labošana
un uzlikšana atpakaļ;
• koka līstēm defektu meklēšana un to labošana ar špakteli;
• līstu šķirošana, salikšana;
• preču augstas kvalitātes nodrošināšana.
Prasības:
• gaidām mūsu darbīgā kolektīvā darbiniekus ar
koordinētām kustībām, rūpīgumu, stabilitāti, precizitāti,
atbildības sajūtu un vēlmi strādāt;
• igauņu, krievu vai angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• mūsdienīgus darba piederumus;
• apmācību kopā ar instruktoru;
• kolektīvo atvaļinājumu vasarā un ziemā;
• transportu no Valgas uz darbavietu un atpakaļ;
• darbu divās maiņās P–Pk plkst. 6–14.30/14.30–23,
pārmaiņus pa nedēļām.

Atalgojums (bruto): līdz 8,50 EUR/h.
Darba vietas adrese: Meldre ciems, Tervas pagasts, Valgas
apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: mikko@combiwood.ee
Tālrunis +372 5198 3360.

Enics Eesti AS (Reģ. Nr. 11045112)
aicina darbā ELEKTROMONTIERI
Darba pienākumi:
• elektronisko iekārtu montāža atbilstoši procedūrai;
• kvalitātes prasības un uzstādītais ražošanas plāns;
• datu ievadīšana reģistrā un ražošanas sistēmā;
• līniju iestatīšana un procesu uzraudzība.
Prasības:
• spēja strādāt ar smalkām detaļām;
• uzmanība, apzinīgums, spēja mācīties;
• labas datorprasmes;
• igauņu vai krievu valodas zināšanas;
• 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
(atbalsts sportam, peldēšana, pabalsts pirmklasniekam);
• gatavība strādāt maiņās pēc grafika, tostarp naktī;
• uzņēmums nodrošina transportu maršrutā Valga–Rengu–Elva
(darbinieks maksā 10–40 eiro atkarībā no pieturas).

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

Scandinavian Furniture OÜ (Reģ. nr. 11600499)
aicina darbā POLSTERĒTĀJU
Darba pienākumi: mīksto mēbeļu polsterēšana
Prasības:
• laba fiziskā forma un roku veiklība;
• strādīgums, korektums, precizitāte;
• par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze šajā sfērā;
• igauņu valodas prasme.
Piedāvājam:
• apmācību attiecīgajā amatā;
• stabilu darbu ar pilnu darba laiku;
• draudzīgu un atbalstošu komandu;
• darbu vienā maiņā P–Pk plkst. 8-16.30;
• maršrutā Valga-Terva-Valga ir pieejams sabiedriskais
transports;
• esam gatavi pieņemt darbā jauniešus bez speciālās
izglītības un darba pieredzes.
Atalgojums (bruto): 2,97 EUR/h + prēmija par rezultātiem.
Darba vietas adrese: Terva
aicina darbā

CNC darba galda operatoru
Darba pienākumi: darbs ar CNC darbagaldu un citiem
ar datoru vadāmiem darbagaldiem.
Prasības:
• speciālā izglītība, tehniskā sapratne, iekārtu iestatīšana,
patstāvīga domāšana;
• precizitāte un korektums darba pienākumu pildīšanā;
• prasme novērtēt kvalitāti un vēlēšanās to nodrošināt;
• gatavība mācīties un vēlme strādāt;
• ar stingru roku un apzinīgs;
• igauņu valodas prasme.
Piedāvājam:
• apmācību uz vietas, interesantu pilna laika un stabilo
darbu, draudzīgu un atbalstošu komandu;
• darbu vienā maiņā P–Pk plkst. 8-16.30;
• maršrutā Valga-Terva-Valga ir labi funkcionējoša
autobusa kustība.
Atalgojums (bruto): 2,97 EUR/h (pārbaudes laikā)
+ prēmija par rezultātiem.
Darba vietas adrese: Terva
aicina darbā

MAŠĪNŠUVĒJU

Darba pienākumi:
• gultu, atsperu matraču, gultu galu un pārklājuma
matraču šūšana.
Prasības:
• par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze
šuvēja darbā;
• pamatzināšanas par šujmašīnu un šūšanu;
• vēlme mācīties un pozitīva domāšana;
• igauņu vai krievu valodas prasme.
Piedāvājam:
• apmācību uz vietas;
• interesantu pilna laika stabilu darbu;
• draudzīgu un atbalstošu komandu;
• apgūt daudz jaunu prasmju, kas darba tirgū
noderēs arī vēlāk;
• ir iespējams strādāt ar dažādām mūsdienīgām mašīnām
un iemācīties dažādus darba procesus;
• darbu vienā maiņā P–Pk plkst. 8-16.30;
• maršrutā Valga-Terva-Valga ir labi funkcionējoša
autobusa kustība;
• darbu jauniešiem bez speciālās izglītības un
darba pieredzes.
Atalgojums (bruto): 2,97 EUR/h (pārbaudes laikā)
+ prēmija par rezultātiem.
Darba vietas adrese: Terva.
CV sūtīt uz e-pastu: info@scf.ee
Tālrunis +372 5386 1183.
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