
KVALITĀTE. INOVĀCIJAS. PIEREDZE. 

Mēs meklējam:  TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS/E

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.

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

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

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.

GALVENIE PIENĀKUMI:
• Kompānijas produkcijas (John Deere rezerves daļas, lopbarības iepakojamie materiāli, zemes 

apstrādes tehnikas rezerves daļas un cita produkcija) pārdošana, piesaistot jaunus klientus un 
apkalpojot esošos

• Ilgtermiņa sadarbības veidošana ar klientiem visā Latvijas teritorijā
• Klientu konsultēšana, cenu piedāvājumu sagatavošana un nosūtīšana klientiem, kā arī dalība 

dažādos konkursos

MĒS PIEDĀVĀJAM:
• Atbildīgu un dinamisku darbu
• Labus darba apstākļus un mūsdienīgu darba vidi
• Konkurētspējīgu, profesionālajām spējām atbilstošu atalgojumu no 1000 – 1700 EUR (bruto)
• Profesionālu kolēģu atbalstu un apmācības.

GALVENĀS PRASĪBAS:
• Vēlme mācīties un pilnveidot savu kvalifikāciju
• Pieredze aktīvajā pārdošanā un klientu ilgtermiņa attiecību uzturēšanā
• Atbildības sajūta, iniciatīva, spēja strādāt komandā un individuāli
• Teicamas saskarsmes, argumentācijas un sadarbības prasmes
• Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas, labas iemaņas darbā ar datoru
• B kategorijas vadītāja apliecība un iespēja doties komandējumos


