
 

 
 SIA R GRUPA 
 Reģistrācijas numurs: 50003603631 
 PVN kods: LV50003603631 

Kārļa Ulmaņa gatve 119, 
Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167 
+371 67271303  |  www.rgrupa.lv  |  info@rgrupa.lv 

 
 

 

SIA "R GRUPA” ir viens no lielākajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Latvijā, nodrošinot mūsdienīgus un 

daudzveidīgus pakalpojumus meža apsaimniekošanas un kokmateriālu ražošanas jomā. Uzņēmuma galvenie 

darbības virzieni ir: īpašumu iegāde, mežu apsaimniekošana, cirsmu izstrāde, enerģētiskās koksnes ražošana un 

tirdzniecība, loģistikas pakalpojumi un eksports. Zināšanas, kas uzkrātas 20 gadu laikā, ir ļāvušas sevi pierādīt kā 

stabilu un uzticamu nozares spēlētāju gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā. 

 

R GRUPA AICINA DARBĀ 

BIROJA VADĪTĀJU 

Pienākumi: 

• biroja darba organizēšana un vadība,  lietvedības veikšana;  

• lietišķā sarakste latviešu un angļu valodās, saņemtā un nosūtāmā pasta apstrāde;   

• biroja nodrošināšana ar visu nepieciešamo- kancelejas piederumiem un aprīkojumu; 

• administratīvais atbalsts  vadības komandai un kolēģiem viņu darbā un projektos; 

• valdes priekšsēdētāja asistenta pienākumu veikšana ikdienas darba procesos. 
 

Mēs sagaidām, ka Jums ir: 

• augstākā izglītība un iepriekšējā darba pieredze  līdzīgā darbā;  

• darba valodas: latviešu, angļu runā un rakstos, vēlamas krievu valodas sarunvalodas 

prasmes;  

• labas datora prasmes (MS Office); 

• augsta atbildības sajūta, esat inteliģents/-a un reprezentabls/-a. 

 

Mums ir svarīga Jūsu: 

• precizitāte, nosvērtība un atbildība par uzticēto darbu, kā arī izpildes termiņiem; 

• labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, emocionāls briedums; 

• lojalitāte un spēja strādāt komandā; 

• spēja ievērot informācijas konfidencialitāti; 

• spēja efektīvi strādāt dinamiskā darba vidē. 

 

Piedāvājam: 

• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks no 17.10.2022.; 

• darba samaksu no EUR 1’600 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas); 

• labus darba apstākļus, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; 

• profesionālu kolēģu komandu un profesionālās izaugsmes iespējas. 

 
Ja pilnība atbilstat amata prasībām, savu CV un pieteikuma vēstuli sūtiet uz e-pastu: vakance@rgrupa.lv, vai 
iesniedzot klātienē SIA R GRUPA, Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167  
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu 
apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums 6 (sešus) 
mēneši no darba sludinājuma/atlases konkursa noslēgšanas dienas. 
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