
Darba vieta: “Ceļa zeme”, Ķekavas novads
Darba laiks:   PILNA SLODZE

KVALITĀTE. INOVĀCIJAS. PIEREDZE. 
DOJUS Latvija SIA ir pasaules lielākā lauksaimniecības tehnikas ražotāja John 
Deere oficiālais dīleris Latvĳā. Uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības 
tehnikas, rezerves daļu tirdzniecību un servisa pakalpojumu sniegšanu. 
Uzņēmums ir viens no vadošajiem lauksaimniecības tehnikas jomā, kas strauji 
attīstās, piedāvājot saviem darbiniekiem augt kopā ar uzņēmumu un būt 
līderiem šajā nozarē.

TAVI PIENĀKUMI

PIEVIENOJIES MUMS KĀ

GRĀMATVEDIS/-E

• Ikmēneša izmaksu precīza grāmatošana
• Avansa norēķinu personas, komandējumu izdevumi, reprezentācijas
• Nākamo periodu izmaksu uzskaite un grāmatošana
• Mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Ceļa zīmes pārbaude un patērētās degvielas pārskatu sastādīšana, 

izmaksu grāmatošana
• Krājumu grāmatošana
• Tehnikas nomas pakalpojumu rēķinu izrakstīšana saskaņā ar 

līgumiem
• PVN reģistru pārbaude
• Bankas maksājumu sagatavošana un grāmatošana
• Dalība inventarizācijās
• Statistikas atskaites u.c

Informējam, ka, piesakoties izsludinātajai vakancei un iesūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei  personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī 
pieteikuma dokumentos. Kandidāta dati tiks uzglabāti 3 mēnešus un tiks dzēsti, datu uzglabāšanas laiks var tikt samazināts vai pagarināts pēc kandidāta pieprasījuma. Savu piekrišanu datu 
apstrādei potenciālais kandidāts var atsaukt rakstveidā. Datu pārzinis ir SIA DOJUS Latvija (reģistrācijas Nr. 40103315280, juridiskā adrese: “Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 
LV-2123). Garantējam, ka nodrošināsim Jūsu personas datu konfidencialitāti.

Ja Jūs ir ieinteresējis šis darba piedāvājums, lūdzu, sūtiet savu CV un Pieteikuma vēstuli ar norādi
“Grāmatvedis/-e” uz e-pastu info@dojuslatvija.lv.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim piedalīties nākamajā atlases kārtā!

MŪSU PRASĪBAS

MĒS PIEDĀVĀJAM

• Iepriekšēja pieredze grāmatvedībā
• MS Office zināšanas
• Vēlama pieredze darbā ar Microsoft Dynamics programmām (Axapta)
• Augsta atbildības sajūta un precizitāte izdarītajā darbā

• Interesantu un dinamisku darbu augošā starptautiskā uzņēmumā
• Profesionālām spējām atbilstošs atalgojums no 1150 – 1250 EUR 

(bruto)
• Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
• Profesionālu kolēģu atbalstu, izaugsmes un attīstības iespējas
• Darbu mūsdienīgā un labi aprīkotā birojā


