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 teju 20 gadu laikā, ir ļāvušas sevi pierādīt
kā stabilu un uzticamu nozares spēlētāju gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā.

R GRUPA AICINA DARBĀ
ENERĢĒTISKĀS KOKSNES IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
Pienākumi:
• organizēt enerģētiskās koksnes iepirkumu procesu Vidzemes un Latgales reģionos;
• izvērtēt šķeldošanas koksnes ieguves vietas, kvalitāti, izstrādes un/vai izvešanas apstākļus,
organizēt un uzraudzīt šķeldas izstrādes procesu;
• pārraudzīt enerģētiskās koksnes uzglabāšanas laukumus;
• sagatavot atskaites un darba izpildes dokumentāciju.
Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā vai vidējā inženiertehniskā izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību un
mežizstrādi;
• ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā darbā ar koksnes produkciju iepirkumu;
• pamatzināšanas darbā ar dokumentiem un grāmatvedības dokumentu noformēšanā;
• labas datora prasmes;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Mums ir svarīga Jūsu:
• augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.
Piedāvājam:
•
•
•
•
•
•

darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
darba samaksu, sākot no EUR 1’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
dienesta automašīnu, transporta izmaksu kompensāciju;
darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
darba pienākumu veikšanai nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu;
sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Īpaši gaidām darba pieteikumus no amata pretendentiem, dzīvojošiem Madonas, Jēkabpils, Preiļu vai Rēzeknes
novados.
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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