
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 - 

VIEGLO AUTOMOBIĻU TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTA /-ES  
amatā 

Darba pienākumi 

• Profesionāla esošo klientu apkalpošana un 

mērķtiecīga jaunu klientu piesaiste 

• Pārdošanas procesa pilna cikla veikšana saskaņā ar 

Daimler AG un uzņēmuma standartiem 

• Klientu konsultēšana par Mercedes-Benz automobiļu 

priekšrocībām, tehnisko aprīkojumu, finansējuma 

iespējām un citiem saistītiem pakalpojumiem 

• Klientu datu bāzes uzturēšana 

• Regulāra esošo un potenciālo klientu informēšana par 

akcijām, atlaidēm, prezentācijas pasākumiem 

• Klientu lojalitātes veicināšana 

• Nepieciešamo pārskatu un atskaišu sagatavošana 

Prasības kandidātiem 

• Vēlama augstākā izgītība darba pienākumiem 

atbilstošā jomā 

• Vēlama darba pieredze automobiļu vai citu tehnisku 

produktu pārdošanā 

• Izpratne par pārdošanas darījumu juridiskajiem, 

finanšu un lietvedības aspektiem 

• Precizitāte darba izpildē, uz klientu orientēta, pozitīva 

attieksme  

• Atbildības sajūta, spēja strādāt komandā, labas 

komunikācijas spējas  

• Spēja rast pozitīvu risinājumu stresa situācijās  

• Ļoti labas latviešu, krievu un labas angļu valodas 

zināšanas  

• B kategorijas autovadītāja apliecība  

• Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas programmā 

AutoMaster Mēs piedāvājam 

• Piederību atpazīstamam un starptautiskam zīmolam 

• Darbu vienā no vadošajiem nozares uzņēmumiem 

• Profesionālu, dinamisku darba vidi 

• Konkurētspējīgu, uz sasniegumiem balstītu atalgojumu, sākot no  EUR 1400 (pirms nodokļu nomaksas)  

• Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām 

Ja Tevi šis darba piedāvājums ieinteresēja, sūtīt savu CV latviešu valodā uz HR@domenikss.lv līdz 

2019. gada 21.novembrim (ieskaitot). 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. 


