
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 - 

CENU, PRODUKTU UN TIRGUS SPECIĀLISTA/-ES 

amatā 

Darba pienākumi 

• Nodrošināt Mercedes--Benz automobiļu tirgus un 

konkurentu analīzi, produktu cenu un tirgus daļu 

analīzi un attīstības perspektīvu izstrādi 

• Nodrošināt produktu pielāgošanu un pozicionēšanu 

tirgū 

• Veicināt un attīstīt produktu pārdošanas apjomu 

pieaugumu tirgū 

• Definēt pārdošanā esošo un testa baraucieniem 

paredzēto automobiļu modeļus un to komplektāciju 

• Nodrošināt nepieciešamo atbalstu un dalību jauno 

produktu prezentēšanā un popularizēšanā, kā arī citās 

mārketinga aktivitātēs 

• Monitorēt informāciju par iepirkumu 

konkursiem,sagatavot konkursu dokumentāciju 

• Nodrošināt nepieciešamo atskaišu un pārskatu 

sagatavošanu tiešajam vadītājam, uzņēmuma vadībai 

un Daimler AG 

 

Prasības kandidātiem 

• Augstākā izglītība, vēlams biznesa vadības, tirgzinības 

vai ekonomikas jomā 

• Vismaz divu gadu darba pieredze pārdošanā, vēlams 

auto nozarē, tirgus datu analītiķa vai produktu 

speciālista amatā 

• Pieredze projektu vadībā un mārketingā 

• Labas analītiskās spējas un spēja pieņemt lēmumus 

savas kompetences ietvaros 

• Labas komunikācijas spējas, spēja argumentēt un 

pārliecināt 

• Teicamas latviešu, krievu un angļu un/vai vācu 

valodas zināšanas 

• Labas datorprasmes (Ms Office, Excel, PowerPoint, 

u.c. programmas, kas nepieciešamas darbam) 

• Spēja strādāt gan komandā, gan individuāli 

• Spēja strādāt dinamiskā vidē un risināt sarežģītas 

situācijas 

Mēs piedāvājam 

• Piederību atpazīstamam un starptautiskam zīmolam 

• Darbu vienā no vadošajiem nozares uzņēmumiem ar augstu standartu sistēmu 

• Profesionālu, dinamisku darba vidi un darba pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību  

• Konkurētspējīgu atalgojumu  - EUR 1286.00 (pirms nodokļu nomaksas) 

• Sociālās garantijas  un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika 

• Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas 

Ja Tevi šis darba piedāvājums ieinteresēja, sūti savu CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā uz 

personals@domenikss.lv līdz 2019. gada 1.jūlijam (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”nodrošinās 

Jūsu personas datu 

konfidencialitāti un 

aizsardzību. 


