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Būs vajadzīgi sadzīves atkritumu šķirotāji

P

irms pieciem gadiem Marko
Megi Valgā nodibināja SIA
“Marico Metall”. Sākotnēji
uzņēmums nodarbojās ar metāllūžņu pieņemšanu Valgas pilsētas
teritorijā, bet laika gaitā, domājot
par attīstības iespējām, uzņēmējs
ir sācis nodarboties arī ar celtniecības atkritumu šķirošanu.
Sešus kilometrus no Valgas Veru
virzienā SIA “Marico Metall” pieder teritorija ar visu nepieciešamo
infrastruktūru, kurā pašlaik notiek
celtniecības atkritumu šķirošana.
M. Megi plāno darbību paplašināt,
un viņš mērķtiecīgi risina jautājumu par sadzīves atkritumu šķirošanas konveijera līniju iegādi un visu
nepieciešamo atļauju saņemšanu.

Tas nozīmē, ka paralēli celtniecības
atkritumu šķirošanai uzņēmums
pievērsīsies arī sadzīves atkritumu
šķirošanai. Ja viss veiksies raiti, jau
rudens pusē būs nepieciešams vairāk nekā 50 strādnieku. Atkritumu
šķirošana plānota 24 stundas diennaktī sešas dienas nedēļā. Pašlaik
rūpnīcā dienā pāršķiro aptuveni 30
tonnas atkritumu, bet pēc jauno ražošanas līniju uzstādīšanas apjoms
pieaugs līdz 20 tonnām stundā. Lai
nodrošinātu šķirošanas procesu,
vienā maiņā būs nepieciešami vismaz 24 strādnieki. Pavisam būs trīs
maiņas.
SIA “Marico Metall” uzvarējis
konkursā ar tiesībām šķirot visus
Valgas pagasta sadzīves atkritumus.

Iespējams, nākotnē šķirošanai paredzētie atkritumi tiks piegādāti arī
no citām Igaunijas pašvaldībām.
Lai nodrošinātu strādnieku nokļūšanu uz darbu, SIA “Marico Metall”
īpašnieks nodrošinās rūpnīcas
transportu 40 kilometru rādiusā ap
Valgu. M. Megi pieļauj, ka strādnieki nebūs tikai no Valgas, bet arī
citām tuvējām igauņu pilsētām.
Viņš labprāt darbā pieņems arī
strādniekus no Latvijas puses, uzsverot, ka potenciālajiem darba
meklētājiem nav jābaidās par igauņu valodas nezināšanu. Šajā darbā
tā nav obligāta prasība. Arī pašlaik
rūpnīcā strādā latvietis, kurš veic
mehāniķa pienākumus.
Rūpnīcā nodarbināti 30 strād-

nieki, kuri vairākums ar rokām šķiro atkritumus. Šķirošana notiek
telpās zem jumta. Uzņēmums darbiniekiem nodrošina atvešanu uz
darbu, darba apģērbu, apavus, atsevišķas garderobes vīriešiem un sievietēm, iespēju pēc maiņas nomazgāties dušā, kā arī atsevišķu telpu,
kas aprīkota ar visām nepieciešamajām sadzīves iekārtām, lai varētu uzsildīt līdzpaņemto ēdienu un
paēst. Darba devējs par darbinieku
maksā visus Igaunijā noteiktos nodokļus. Turklāt, strādājot rūpnīcā,
ir iespējama karjeras izaugsme un
darba algas palielināšana, ja darbiniekam ir vēlme mācīties un atbildīgi veikt savus darba pienākumus.

MARKO MEGI

Sniedz stabilitāti un sociālās garantijas

P

ateicoties prasmīgai uzņēmējdarbībai un atbildīgai attieksmei pret saviem darbiniekiem, vienā no lielākajiem Valkas
puses uzņēmumiem “SIA PEPI RER”
strādāt gribētāji pierakstās rindā uz
iespējamām vakancēm.
SIA “PEPI RER” ir vadošais putu
polietilēna ražotājs Baltijā. Uzņēmums izgatavo augstas kvalitātes putu polietilēnu un tā izstrādājumus,
kas plaši pieprasīti industriālajā iepakošanā, celtniecībā kā dažādi izolācijas materiāli un daudzās citās nozarēs, kur nepieciešami materiāli ar
lieliskām triecienu slāpējošām īpašībām, labu peldamību, elastību un citām īpašībām. Kā viens no pēdējiem
jaunumiem ir uzņēmumā ražotās
mīkstās rotaļlietas, kas pazīstamas ar
nosaukumu IGLU kluči. Produkcijas
klāstā ir dažādu formu mīkstie kluči
un to komplekti, slidkalniņi, kāpnes,
bumbu baseini, šūpuļzirdziņi, matrači, spēļu zonas un citi. Uzņēmums
izvirzījis mērķi kļūt par vienu no
konkurētspējīgākajiem un inovatīvākajiem produktu piegādātājiem Zie-

IMANTS ŠTEINS

meļeiropā un pasaulē.
Pašlaik SIA “PEPI RER” nodarbināti 127 strādājošie. Pērn decembrī
un šogad janvārī darbā pieņemti 12
jauni darbinieki. Pēc valdes priekšsēdētāja Imanta Šteina teiktā, kadru
mainība ir niecīga – aizvadītā gada
beigās dažādu apsvērumu dēļ trīs darbinieki aizgājuši. Jaunus darbiniekus
uzņēmums pieņem pēc saraksta, kurā

reģistrēti strādāt gribētāji. Kaut SIA
“PEPI RER” nesūdzas par darbinieku
trūkumu, ražotnē allaž tiek gaidīti
jauni speciālisti ar atbilstošu tehnisko
izglītību, kuri būs spējīgi nākt klajā ar
saviem ieteikumiem un jauninājumiem. Tas uzņēmuma izaugsmei dos
būtisku pievienoto vērtību. I. Šteins
uzsver, ka ir iespēja karjeras izaugsmē
– SIA “PEPI RER” strādā vairāki darbinieki, kuri sākuši kā ierindas strādnieki, bet nu jau viņi uzdienējušies
līdz augstākam amatam.
I. Šteins norāda, ka uzņēmumā
ikviens strādājošais atbild par sava
darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu, resursu racionālu izmantošanu un, kas nav mazsvarīgi,
priekšlikumu iesniegšanu darbības
uzlabošanai.
I. Šteins pieļauj, ka, iespējams, citos uzņēmumos darbinieku atalgojums ir pat lielāks, bet SIA “PEPI
RER” savos 20 darbības gados ir centies būt stabils un sociāli atbildīgs
darba devējs.
“Lai cik arī grūti laiki bijuši, mēs

vienmēr esam maksājuši visus nodokļus,” uzsver valdes priekšsēdētājs.
To novērtē arī darbinieki. I. Šteins
stāsta, ka uzņēmums ne tikai ar
klientiem, bet arī darbiniekiem cenšas veidot ilgtermiņa attiecības. Personīgi tiekoties ar potenciālajiem
darbiniekiem, I. Šteins interesējas,
kāpēc ir vēlme strādāt SIA “PEPI
RER”. Vienmēr atbildot, ka uzņēmums par darbinieku maksā valstī
noteiktos nodokļus. Tas liek justies
drošam par nākotni, jo viņš ir sociāli
aizsargāts. Valdes priekšsēdētājs lepojas, ka uzņēmums visiem strādājošajiem ir iegādājies veselības apdrošināšanas polises. Tiem darbiniekiem,
kuri uzņēmumā strādā jau daudzus
gadus, polises ir ar izdevīgākiem noteikumiem, bet 50 darbinieki ar savām polisēm var segt arī daļu zobārstniecības izdevumu. Turklāt medicīniskie pakalpojumi ir pieejami ne
tikai Latvijas ārstniecības iestādēs,
bet arī Valgas slimnīcā. Valcēniešiem
tas ir būtisks ieguvums. Tāpat uzņēmums, lai ievērotu darba drošību,
darbiniekus nodrošinājis ar darba

apģērbu un speciāliem apaviem. Nav
mazsvarīgi arī tas, ka uzņēmuma
darbiniekiem ir iespēja strādāt sakārtotā darba vidē, viņi ir nodrošināti
arī ar labiekārtotām autostāvvietām.
Šobrīd vēl nav atrisināts jautājums
par iespēju darbiniekiem paēst siltu
ēdienu. Darbs SIA “PEPI RER” ir organizēts maiņās, un uzņēmums strādā 24 stundas diennaktī. I. Šteins atklāj, ka par ēdināšanas bloka izveidi
tiek domāts, bet viss apstājas pie finansiālajām iespējām. Ir nepieciešams ieguldīt ievērojamus līdzekļus
iekārtu iegādē un ražošanas telpu paplašināšanā, tāpēc priekšroka ir šiem
mērķiem. Taču I. Šteins cer izveidot
mūsdienu prasībām atbilstošu ēdināšanas bloku ar virtuvi un nomāt telpas kādam sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumam, kurš nodrošinās ēdināšanas pakalpojumus.
Vēl viens no uzņēmuma stabilitātes garantiem ir kopīga kolektīva atpūta, ielīgojot Jāņus un lielā gada
nogales balle. Turpmāk ir iecere rīkot arī SIA “PEPI RER” lielās vasaras
sporta spēles.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
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VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES
CENTRS “VIDZEME”
(Reģ. nr. 90000058112)

aicina darbā

sociālo aprūpētāju
K SIA

LENOKA SIA

(Reģ. nr. 43903001089)

(Reģ. nr. 40003642393)

aicina darbā

autoatslēdznieku

aicina darbā

Atalgojums (bruto): no 700 EUR.
Darba vietas adrese:
Parka iela 23, Valkas novads, Valka.
Tālrunis +371 29397325, Rolands

AKORDS-3 SIA

mazumtirdzniecības
veikala pārdevēju
Atalgojums (bruto): no 2,70 EUR/h.
Darba vietas adrese:
t/c Walk, MEGO veikals Ausekļa ielā 54, Valkā.
CV sūtīt uz e-pastu: valka.ausekla54@mego.lv vai
iesniegt Mego veikalā veikala vadītājai personīgi.
Tālrunis +371 67854199

(Reģ. nr. 44103005746)

aicina darbā

krāsotāju

Darba pienākumi:
• identificēt, novērtēt, plānot un sniegt klientiem
sociālās aprūpes pakalpojumus, izvērtēt to dinamiku;
• palīdzēt klientiem sociālo problēmu risināšanā;
• plānot un vadīt klientu ikdienas nodarbinātības
(nodarbības klasē, pulciņos, treniņvirtuvē, pastaigas
un fiziskās aktivitātes utt.);
• palīdzēt klientiem apgūt komunikatīvās un
pašaprūpes prasmes;
• palīdzēt klientiem integrēties sabiedrībā un apkārtējā
vidē (organizējot ekskursijas, muzeju, koncertu utt.
apmeklējumus).
Prasības:
• 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītības
joma: Sociālā labklājība);
• valsts valodas prasme: augstākā līmeņa 1. pakāpe
(C1);
• personas medicīniskā grāmatiņa ar ģimenes ārsta
ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā;
• veselības pārbaudes karte par obligātās veselības
pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību
uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas
veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

Atalgojums (bruto): no 445–535 EUR.

Atalgojums (bruto): no 700 EUR.
Darba vietas adrese:
Meža iela 2a, Valkas novads, Valka.
Pieteikuma motivācijas vēstuli un CV sūtīt latviešu
vai krievu valodā uz e-pastu: voldisutkins@inbox.lv
Tālrunis +371 29486686

LENOKA SIA
(Reģ. nr. 40003642393)

aicina darbā

konditori (-u)
Prasības:
• vēlama konditora darba pieredze;
• godīgums un atbildības sajūta;
• pozitīva attieksme pret darbu.
Atalgojums (Bruto): no 3,40 EUR/h.
Darba vietas adrese:
MEGO veikals Ausekļa ielā 54, Valkā.
CV sūtīt uz e-pastu: valka.ausekla54@mego.lv
vai personīgi iesniegt Mego veikala vadītājai.
Tālrunis +371 67854199.

Veikals VALDIS
(Reģ. nr. 43203000229)

aicina darbā
transfērzonas
darbinieku/noliktavas
pārziņa palīgu
Prasības:
• pieredze līdzīgā amatā;
• zināšanas un saprašana par celtniecības
procesiem un materiāliem tiks uzskatītas
par priekšrocību;
• prasme patstāvīgi pildīt darba uzdevumus.
Atalgojums (bruto): no 430 EUR.
Darba vietas adrese:
t/c WALK, Ausekļa iela 54, Valka.

aicina darbā
pārdevēju konsultantu

Prasības:
• pieredze tirdzniecībā;
• zināšanas un saprašana par celtniecības
procesiem un materiāliem tiks uzskatītas
par priekšrocību;
• prasme patstāvīgi pildīt darba uzdevumus.
Atalgojums (bruto): no 430 EUR.
Darba vietas adrese:
t/c WALK, Ausekļa iela 54, Valka.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu:
darbs@valdis.lv
Lūdzu e-pasta tēmā norādiet vakanci,
uz kuru jūs piesakāties.
Tālrunis +371 26626585

Darba vietas adrese:
Indrānu iela 5, Valkas novads, Valka.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu:
nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv
Tālrunis +371 64781259

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 valoda.
Piedāvājam:
• dinamisku un interesantu darbu;
• pastāvīgu darbu ar stabilu atalgojumu.
Atalgojums (bruto): no 430 EUR.
Darba vietas adrese:
Rīgas iela 24, Valkas novads, Valka.

Pieteikties personīgi ziedu salonā Rīgas ielā 24,
Valkā, vai zvanot pa tālruni: +371 29483979.

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

Marico Metall OÜ

(Reģ. nr. 10213010)

aicina darbā
lakošanas līnijas operatoru

Darba pienākumi:
• darbs ar smidzināšanas automātu “Superfici Compact Spray
1300”, ar kvalitatīviem un videi draudzīgiem materiāliem.
Prasības:
• iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā elektronikas rūpniecībā;
• labas datorzināšanas;
• tehniskā izpratne un analīze;
• ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja
patstāvīgi strādāt;
• igauņu vai krievu valodas prasme.
Piedāvājam:
• darbu maiņās – no pirmdienas līdz piektdienai vienu
nedēļu plkst. 6.00‒14.30 un otru nedēļu plkst. 14.30‒22.00;
• vajadzības gadījumā apmācība uz vietas.
Atalgojums (bruto): pārbaudes laikā 650‒750 EUR.
Darba vietas adrese: J. Kuperjanovi 79, Valga.

(Reģ. nr. 12245348)

aicina darbā

šķirotāju

Darba pienākumi:
būvniecības atkritumu šķirošana.
Prasības:
vēlme strādāt, godīgums.
Piedāvājam:
bezmaksas transportu, darba apģērbu.
Atalgojums (bruto): 500 EUR.
Darba vietas adrese:
“Lekto”, Londi ciems, Valgas pagasts.
CV sūtīt uz e-pastu: sergei@maricom.ee
Tālrunis +372 5549296, Sergei Buza

aicina darbā
kvalificētu galdnieku
Darba pienākumi:
• gatavot mēbeles un dažādus koka izstrādājumus no koka
un koksnes materiāliem.
Prasības:
• iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
• pamatprasmes datorzinībās;
• igauņu vai krievu valodas prasme.

AS Valga Depoo
(Reģ. nr. 10803289)

aicina darbā

Piedāvājam:
• darbs maiņās – no pirmdienas līdz piektdienai vienu nedēļu
plkst. 6.00‒14.30 un otru nedēļu plkst. 14.30‒22.00;
• vajadzības gadījumā apmācība uz vietas.
Atalgojums (bruto): pārbaudes laikā 650‒750 EUR.
Darba vietas adrese: J. Kuperjanovi 79, Valga.
Tālrunis +372 7668360

Combiwood OÜ

atslēdznieku,
elektro-gāzes metinātāju,
virpotāju
Darba pienākumi:
• vagonu detaļu remonts un apkope.

koka līstu špaktelētāju-labotāju

Tālrunis +372 5625 4154

Darba pienākumi:
• koka līstu defektu meklēšana un to labošana ar špakteli;
• šķirošana;
• preču augstas kvalitātes garantēšana.

Estla Houses OÜ

CV sūtīt uz e-pastu: krista@combiwood.ee
Tālrunis +372 5168946

Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā;
• derīga autovadītāja C kategorijas apliecība un digitālā
vadītāja karte;
• krievu valodas prasme;
• igauņu vai latviešu valodas zināšanas;
• par priekšrocību tiks uzskatīta angļu valodas prasme.
Atalgojums (bruto): līdz 11 EUR/h.
Darba vietas adrese: Valga.

aicina darbā
ražošanas vadītāju
Darba pienākumi:
• ražošanas organizēšana un vadīšana;
• komandas vadība;
• ražošanas koordinēšana;
• atbildība par kvalitāti.
Prasības:
• profesionālā vai augstākā izglītība būvmateriālu ražošanas
jomā;
• apzinīgums, organizatora spējas, uzņēmība;
• analītiskā domāšana;
• krievu valodas prasme;
• igauņu vai latviešu valodas prasme;
• par priekšrocību tiks uzskatīta angļu valodas prasme.

CV sūtīt uz e-pastu: info@valgabetoon.ee
Tālrunis +372 58839223, 53400524

Darba vietas adrese: Veru (Võru) iela 5, Valga, Igaunija.

Darba vietas adrese:
Meldres (Möldre) ciems, Tervas (Tõrva) pagasts,
Valgas apriņķis.

Darba pienākumi:
• betonvedēja (PUMI) vadīšana un darbības ar to;
• betona piegāde uz objektiem un betona sūknēšana;
• ierīces apkope un uzturēšana darba kārtībā.

Piedāvājam:
• pilnu darba laiku;
• darba aprīkojumu;
• beztermiņa līgumu;
• apmācību, ja nepieciešams.

aicina darbā

Atalgojums (bruto): līdz 7,50 EUR stundā.

aicina darbā
betonvedēja operatoru (ar pieredzi)

Atalgojums (Bruto): sākot no 1500 EUR.

Atalgojums (bruto): sākot no 500 EUR.

Piedāvājam:
• pilna laika darbu divās maiņās
(Pi-Pk 6.00–14.30/14.30–23.00), pārmaiņus pa nedēļām;
• transportu maršrutā Valga-Terva-Meldre).

(Reģ. nr. 10210359)

Prasības:
• vēlama iepriekšēja darba pieredze;
• krievu valodas prasme sarunvalodas līmenī.

(Reģ. nr. 10998092)

Prasības:
• koordinētas kustības, rūpīgums, stabilitāte, precizitāte,
atbildības sajūta;
• valodas: igauņu, krievu vai angļu.

PM Kaubandusgrupp OÜ

(Reģ. nr. 12898532)

aicina darbā

lentzāģa operatoru
Darba pienākumi:

• baļķu un materiālu griešana ar lentzāģi;
• lentzāģa apkope.
Prasības:

• igauņu vai krievu valodas prasme.
Piedāvājam:

• darba devējs naktsmītni nenodrošina.
Atalgojums (bruto): 800–1100 EUR.

Darba vietas adrese: Valga.

Concrete Workers OÜ
(Reģ. nr. 12480749)

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 un autovadītāja apliecība;
• svarīga ir vēlme strādāt un mācīties;
• igauņu vai krievu valodas prasme.
Piedāvājam:
• naktsmītni objekta tuvumā;
• apmācības iespēju;
• transportu no Valgas.
Atalgojums (bruto):
500–2000 EUR. Samaksa par gabaldarbu.

Darba vietas adrese:
Eru (Õru) ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis.

Darba vietas adrese: objekti atrodas visā Igaunijā.

CV sūtīt uz e-pastu: margus@estlahouses.ee
Tālrunis +372 5248380

CV sūtīt uz e-pastu: syne.betoneerijad@gmail.com
Tālrunis +372 5032268

*Vakances publicētas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv
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KARNI – VOOR OÜ
(Reģ. nr. 10472007)

A-Karuse AS (Reģ. nr. 10136491)

aicina darbā autovadītāju
Darba pienākumi:
• starptautiskie kravu pārvadājumi maršrutā IgaunijaEiropa-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:
Rukkeli iela 4, Valga, Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: allain@akaruse.ee
Tālrunis +372 5073000, Allain Karuse

aicina darbā

maiznieku-konditoru
Darba pienākumi:
• pīrāgu, bulciņu, kliņģeru, kūku, toršu
gatavošana (roku darbs).
Prasības:
• vēlama iepriekšēja pieredze toršu un kūku
gatavošanā;
• igauņu valodas prasme sarunvalodas līmenī.
Piedāvājam:
• darbu pēc grafika (darba sākums plkst. 5–8 no rīta),
vajadzības gadījumā izmitināšana;
• apmācība uz vietas.
Atalgojums (bruto): 850 EUR.

aicina darbā šuvēju
Darba pienākumi:
• kvalitatīvu šūšanas operāciju veikšana atbilstoši
izstrādājamām normām.
Prasības:
• apzinīgums, godīgums;
• šūšanas prasmes un zināšanas.

aicina darbā

mīksto mēbeļu polsterētāju
Darba pienākumi:
• dažādu mēbeļu pārvilkšana ar audumu.
Prasības:
• laba fiziskā forma un roku veiklība, strādīgums,
korektums, precizitāte;
• igauņu valodas prasme sarunvalodas līmenī;
• par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze
šajā jomā.
Piedāvājam: darbu vienā maiņā.
Atalgojums (bruto): 580 EUR (pārbaudes laikā).
Darba vietas adrese: Terva.

CV sūtīt uz e-pastu: karnivoor@hot.ee
Tālrunis +372 5662 4430

aicina darbā

(Reģ. nr. 14379606)

(Reģ. nr. 10301033)

(Reģ. nr. 11600499)

Darba vietas adrese: Lipuväljak 3, Otepē.

Mõisahaldus OÜ

SG Baltikum AS

Furniture OÜ

aicina darbā

administratoru

Darba pienākumi:
• klientu pieņemšana, pasākumu sagatavošana.
Prasības:
• korektums, apzinīgums;
• igauņu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, par
priekšrocību tiks uzskatīta arī kādas svešvalodas
prasme.

mīksto mēbeļu pakotāju
Darba pienākumi:
• gatavās produkcijas iepakošana, marķēšana.
Prasības:
• laba fiziskā forma un roku veiklība, strādīgums,
korektums, precizitāte;
• igauņu valodas prasme sarunvalodas līmenī;
• par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze
šajā jomā.
Piedāvājam: darbu vienā maiņā.
Atalgojums (bruto): 580 EUR (pārbaudes laikā).
Darba vietas adrese: Terva.
CV sūtīt uz e-pastu: info@scf.ee
Tālrunis +372 5788 0714

Atalgojums (bruto): 4,5 EUR/h.

Atalgojums (bruto): vidēji 650 EUR.
Darba vietas adrese: Puiestee iela 2, Valga.
CV sūtīt uz e-pastu: piret@sg.ee
Tālrunis +372 5385 0007

Darba vietas adrese:
Sangastes pils, Lossikula, Valgas apriņķis.
CV sūtīt līdz 31.03.18. uz e-pastu: info@sangasteloss.ee
Tālrunis +372 5295911
Darbs pēc grafika; sākas 01.05.2018.

Silva-Agro OÜ
(Reģ. nr. 10136628)

aicina darbā
klientu apkalpotāju/klientu apkalpotāju vasarā

Laureetsia OÜ (Reģ. nr. 12405892)
aicina darbā šuvēju
Darba pienākumi:
• vieglā apģērba un virsdrēbju šūšana.
Prasības:
• iepriekšēja pieredze šuvēja darbā;
• igauņu vai krievu valodas prasme.

Darba pienākumi:
• klientu apkalpošana restorānā.
Prasības:
• apzinīgums, labas komunikācijas prasmes, labāku rezultātu
sasniegšanai – būt gatavam komandas darbam;
• nepieciešama igauņu valodas prasme, par priekšrocību tiks
uzskatītas arī kādas svešvalodas zināšanas.
Piedāvājam:
• attīstības iespējas, apmācības, uzņēmuma priekšrocības,
garšu piedzīvojumus, kopīgus pasākumus, atbalstošu un
draudzīgu kolektīvu.

Piedāvājam:
• darba laiku no plkst. 8 līdz 16.30.

Atalgojums (bruto): sākot no 600 EUR.

Atalgojums (bruto): 500–600 EUR.
Darba vietas adrese: Jakobi iela 9, Valga.
Tālrunis +372 53006090

Darba vietas adrese:
Sangastes ciems, Otepē pagasts, Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: info@silvaagro.ee
Tālrunis +372 53417322 (sekretāre Lī)

Tõntso Agro OÜ
(Reģ. nr. 11736371)

aicina darbā

traktoristu-mehanizatoru
Darba pienākumi:
• darbs ar traktoru, lauksaimniecības transportlīdzekļu
un tehnikas apkope un remonts.
Prasības:
• vismaz 3 gadu pieredze lauksaimniecībā/lauku darbos,
• tehnikas apkopes un remontdarbu prasmes (t.sk. prasme
strādāt ar mūsdienīgu tehniku), bez alkohola problēmām,
tehniski attapīgs;
• sezonā vajadzības gadījumā ir spējīgs strādāt arī nedēļas
nogalēs, elastīga attieksme pret darba dienas garumu;
• personīgā automašīna darba vajadzībām, vadītāja
T kategorijas apliecība;
• igauņu vai angļu valodas prasme sarunvalodas līmenī.
Piedāvājam:
• bezmaksas siltas pusdienas, sezonas darbu laikā arī
vakariņas;
• iespējamu kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa
izmantošanu;
• vajadzības gadījumā dzīvokli;
• darba sākums 2018. gada aprīlī.
Atalgojums (bruto): 900–1500 EUR, atkarībā no pieredzes.
Darba vietas adrese: Tervas (Tõrva) pagasts, Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: tontsoagro@gmail.com
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