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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  

LOĢISTIKAS SPECIĀLISTU/-I 

Pienākumi: 

• plānot un organizēt uzņēmuma iekšzemes kravu pārvadājumus (šķeldas un apaļkoka 
pārvadājumiem) atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, LR likumdošanas un nozares aktiem; 

• nodrošināt koksnes drupināšanas iekārtu, šķeldas transporta, paškrāvēju transporta 
(kokvedēju) un smagsvaru treileru loģistiku līgumsaistību izpildē; 

• organizēt transporta ārpakalpojuma sniedzēju darba plānošanu un izpildes kontroli;   

• uzskaites operāciju veikšana, izmantojot IT risinājumus. 
 

Mēs sagaidām, ka Jums ir: 

• augstākā izglītība transporta pakalpojumu jomā; 

• ne mazāk kā 3 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā; 

• labas datora prasmes, vēlama pieredze Loģistikas darbu plānošanas IT risinājumu 

izmantošanā; 

• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes, vēlamas 

angļu valodas prasmes. 

 

Mums ir svarīga Jūsu: 

• prasme un pieredze optimāli organizēt loģistikas darba procesus; 

• prasme plānot ekonomiski pamatotu tehnikas noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā; 

• prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes;  

• prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus; 

• labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte, spēja strādāt individuāli un komandā; 

• prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu; 

• spēja strādāt maiņu darbā (darba/atpūtas dienas 3/2 un 2/3); 

• attālināta darba iespējas. 

 

Piedāvājam: 

• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties; 

• darba samaksu sākot no EUR 1600-1800 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas); 

• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; 

• profesionālu kolēģu komandu. 

 
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 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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