
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.

PIEVIENOJIES MUMS KĀ

LOĢISTIKAS
SPECIĀLISTS
DARBAM ĶEKAVAS NOVADĀ

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
“Loģistikas speciālists” uz e-pastu info@dojuslatvija.lv.

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

TAVI PIENĀKUMI

MŪSU PRASĪBAS

MĒS PIEDĀVĀJAM

• Ar iepriekšēju pieredzi līdzīgā amatā vai nozarē jeb ar attiecīgu izglītību – to 
uzskatīsim par priekšrocību;

• Ar pieredzi darbā ar teleskopisko iekrāvēju – to arī ņemsim vērā kā 
priekšrocību;

• Ar B kategorijas tiesībām;
• Ar labām latviešu valodas zināšanām un spēj sazināties gan mutvārdos gan 

rakstiski angļu valodā un sazināties krievu valodā;
• Atbildīgs, precīzs, vērīgs, komunikabls un spēj konstruktīvi risināt problēmas 

un pieņemt lēmumus.

• Atalgojumu bruto izteiksmē no EUR 1000 līdz 1200 atkarībā no pieredzes 
un kompetencēm;

• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika veiksmīgas izturēšanas;
• Apmācības un izaugsmes iespējas;
• Komfortablu un labi aprīkotu darba vidi un atsaucīgu kolektīvu;
• Iespēju piedalīties dažādos uzņēmuma organizētos pasākumos.

• Organizēt un koordinēt lauksaimniecības un zāliena kopšanas tehnikas 
sauszemes (tajā skaitā negabarīta) pārvadājumus vietējā un starptautiskā 
mērogā, tajā skaitā loģistikas dokumentācijas apstrāde (pasūtījumi, CMR, 
pavaddokumenti, atļaujas utt.);

• Veikt tehnikas uzdzīšanu, nodzīšanu, izvietošanu teritorijā, pārvietošanu un 
savlaicīgu sagatavošanas koordinēšanu preču transportēšanai;

• Veikt pārvadājamās tehnikas vizuālu kontroli un foto fiksāciju;
• Pārraudzīt tehnikas izvietojumu un kustību uzņēmuma teritorijā un starp 

reģionālajiem centriem.


