Aicina pievienoties pārdevēju/konsultantu!

______________________________________________
Ja Tev ir vismaz 3 gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā, esi atbildīgs, komunikabls un Tev patīk
darbs ar cilvēkiem – iespējams mēs meklējam tieši Tevi!
Mēs Tev uzticēsim:
•
•
•
•
•

Nodrošināt laipnu un profesionālu klientu apkalpošanu;
Piesaistīt jaunus klientus;
Nodrošināt vizuāli labu preču izkārtojumu veikalā;
Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus, strādāt ar kases sistēmu;
Uzturēt tīrību un kārtību veikalā.

Prasības:
•
•
•
•
•

Vismaz 3 gadu darba pieredze mazumtirdzniecībā vai klientu apkalpošanā;
Augsta atbildības sajūta, mērķtiecība, precizitāte;
Teicamas latviešu, labas krievu valodas zināšanas;
Pozitīva attieksme un spēja strādāt komandā;
Vidējā speciālā vai arodizglītība.

Šī amata pienākumu veikšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 720 (09.10.2021), Nr. 662
(28.09.2021) ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Piedāvājam:
Darbu Getliņi EKO profesionāļu komandā, kas zina visu un vairāk par atkritumu apsaimniekošanu,
zaļās enerģijas ražošanu, dārzeņu audzēšanu, kā arī:
•
•
•
•
•
•

Aizraujošu darbu nozares vadošajā uzņēmumā - vienā no modernākajiem poligoniem
Eiropā;
Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
Profesijai atbilstošu atalgojumu - amatalgu sākot no 1200 EUR/mēnesī pirms nodokļu
nomaksas;
Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
Draudzīgu darba vidi;
Sociālos un citus labumus.

Jūsu CV un pieteikumu ar norādi “Pārdevējs/konsultants” gaidīsim uz personals@getlini.lv vai pa
pastu līdz 2021. gada 5. novembrim (ieskaitot). Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz
nākamo atlases kārtu. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu tikties 2 nedēļu laikā pēc konkursa beigu
datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši SIA Getliņi EKO atteikumu. Paldies par atsaucību!
Piesakoties izsludinātajai vakancei un nosūtot savu CV, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā un
saziņai ar Jums. Ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati un darba intervijas
laikā sniegtā informācija tiks apstrādāti personāla atlases mērķim SIA Getliņi EKO leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tā attiecināma
uz personāla atlasi. Plašāk par personu datu apstrādi personāla atlases mērķim – www.getlini.lv “Personu datu apstrādes paziņojums
pretendentiem, atsauksmju sniedzējiem un citiem personāla atlasē iesaistītiem datu subjektiem”.
Pārzinis: SIA “Getliņi EKO”, reģ.nr.40003367816.
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