
Tev ir lieliska iespēja pievienoties vienam no Latvijas izcilākajiem auto nozares 

uzņēmumiem Domenikss SIA –  Daimler Mercedes-Benz ģenerālpārstāvim 

Latvijā un kļūt par daļu no profesionāļu komandas - 

KOMERCTRANSPORTA APKOPJU TEHNIĶA, SISTĒMTEHNIĶA 

UN DIAGNOSTIKAS TEHNIĶA 
amatos 

Darba pienākumi 

• Kvalitatīvi veikt Mercedes-Benz komerctransporta 
(mikroautobusu, kravas automobīļu un autobusu) 
tehnisko apkopi un remontu, atbilstoši ražotāja 
standartiem; 
•Veikt automobiļu vizuālās un padziļinātās pārbaudes, 
elektrodiagnostikas testu veikšana; 
• Noteikt un novērst defektus maksimāli īsā laikā; 
•Darba laika reģistrēšana, darba uzdevumu noformēšana 
atbilstoši uzņēmuma prasībām, servisa programmu 
lietošana darba uzdevumu noformēšanai; 
• Nodrošināt ražotāja noteikto standartu pielietošanu 
remonta procesā;  
•Servisa tehniskās informācijas  izpēte un organizēto 
apmācību apmeklēšana. 

Prasības kandidātiem 

•Speciālā tehniskā izglītība automobiļu nozarē  
•Labas tehniskās zināšanas par komerctransporta (    
mikroautobusu, kravas automobiļu un autobusu) 
automobiļu uzbūvi un darbību  
•Darba pieredze automobiļu remonta pakalpojumu jomā  
•Spēja strādāt komandā, ar spraigu darba tempu un 
augstu atbildības sajūta par padarīto darbu  
•Labas latviešu, krievu, vēlamas angļu vai vācu valodas 
zināšanas  
•B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama arī C un D 
katerorija un 95.kods  
 

Mēs piedāvājam 

• Piederību atpazīstamam un starptautiskam zīmola 

• Darbu vienā no vadošajiem nozares uzņēmumiem ar augstu standartu sistēmu 

• Profesionālu, dinamisku darba vidi un augsta līmeņa tehnisko apmācību  

• Konkurētspējīgu, uz sasniegumiem balstītu atalgojumu, sociālās garantijas , pēc pārbaudes laika 

• Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas 

Ja Tevi  šis darba piedāvājums ieinteresēja, lūdzam sūtīt, CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā 

uz e-pastu: HR@domenikss.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz klātienes darba 

interviju. 

Iesniedzot savu CV un pieteikuma 

vēstuli, kandidāts apliecina, ka 

piekrīt savu personas datu 

apstrādei personāla atlases 

procesa nodrošināšanai. SIA 

“Domenikss” nodrošina Jūsu 

personas datu konfidencialitāti un 

aizsardzību. Jums ir tiesības 

jebkurā brīdī atsaukt savu 

pieteikumu, sazinoteis ar 

uzņēmumu personīgi. Kandidātu, 

kuri netiks uzaicināti uz otro 

atlases kārtu, iesūtītie CV un 

pieteikumi tiks iznīcināti (izdzēsti) 

ne vēlāk kā viena mēneša laikā 

pēc konkursa noslēgšanas. 


