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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  

AICINĀM DARBĀ TRANSPORTA MEHĀNIĶI 

Pienākumi: 

• montēt, remontēt un regulēt mehāniskos mezglus, veikt kravas automobiļu un citu 
transportlīdzekļu tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa pārbaudi un remontu;  

• konstatēt un novērst kravas automobiļu un citu transportlīdzekļu bojājumus, patstāvīgi veikt 
detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu;  

• veikt transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, 
vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu;  

• diagnosticēt detaļu nomaiņas nepieciešamību un ieteikt nepieciešamo detaļu pasūtījumu; 

• veikt darbus un palīgdarbus, kuri saistīti ar darba vietas izveidošanu, iekārtošanu un 
uzturēšanu, darba iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanu. 
 

Mēs sagaidām, ka Jums ir: 

• vidējā profesionālā izglītība tehnisko zinātņu vai mehānikas jomā;    

• pozitīva iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 5 gadi; 

• prasme strādāt ar  tehnisko dokumentāciju, dokumentu noformēšanas prasmes; 

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

• B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlamas C, E autovadītāja apliecības, TR1 apliecība; 

• riepu montāžas un balansēšanas sertifikāts, vēlama metinātāja apliecība/sertifikāts. 

 

Mums ir svarīga Jūsu: 

• automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnikas tehnoloģiskās zināšanas un ekspluatācijas 

praktiskā pieredze; 

• spēja un prasmes veikt automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa 

pārbaudi un remontu; 

• precizitāte un atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem; 

• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā; 

• spēja strādāt maiņu darbu. 

 

Piedāvājam: 

• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā, darba ligumu ar 

pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties; 

• darba vietu Darba devēja struktūrvienībā, kas atrodas Birznieku masīvs 1, Jaunolainē; 

• darba samaksu no EUR 1900 – 2100 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas; 

• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; 

• nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem; 

• profesionālu kolēģu komandu. 

CV sūtiet uz e-pastu: vakance@rgrupa.lv, vai iesniedziet 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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