
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.

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

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

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

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

TAVI PIENĀKUMI

MŪSU PRASĪBAS

MĒS PIEDĀVĀJAM

NOLIKTAVAS
DARBINIEKS

• Pieredze preču krājumu uzskaitē;
• Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• Autoiekrāvēja vai elektropacēlāja vadītāja tiesības tiks uzskatītas par 

priekšrocību;
• Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• Datorprasmes labā lietotāja līmenī (MS Office).

• Interesantu un dinamisku darbu augošā starptautiskā uzņēmumā;
• Atsaucīgu un draudzīgu kolēģu atbalstu;
• Profesionālajām spējām atbilstošu un motivējošu atalgojumu;
• Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• Atalgojumu no 700-1200 EUR (bruto), atkarībā no kandidāta 

kompetencēm.

• Pieņemt materiālās vērtības noliktavā, nodrošināt to glabāšanu un 
uzskaiti;

• Izsniegt struktūrvienībām nepieciešamās materiālās vērtības 
atbilstoši to pieprasījumam;

• Ievadīt saņemto preču pavadzīmes grāmatvedības uzskaites sistēmā.
• Sekot līdzi krājumu kustībai noliktavā un informēt tiešo vadītāju par 

krājumu atlikumiem;
• Piedalīties noliktavas inventarizāciju veikšanā;
• Veikt citus pienākumus amata kompetences ietvaros.


