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 AUTOMAŠĪNU SERVISA VADĪTĀJS
amatā
Darba pienākumi
Nodrošināt Mercedes-Benz remonta pakalpojumu
sniegšanu, garantijas remontus, rezerves daļu,
aksesuāru un citu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši
Daimler AG un uzņēmuma standartiem.
Nodrošināt atbilstošu pēcpārdošanas funkciju un
procesu organizēšanu, vadību un attīstību atbilstoši
uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, budžetam un
Daimler AG prasībām.
Izveidot un uzturēt nepārtrauktu uzlabojumu
ieviešanas kultūru servisā.
Nodrošināt augstu klientu apmierinātību
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Mēs piedāvājam
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Augstākā izglītība biznesa vadībā, ekonomikā vai
inženierzinātnēs.
Trīs gadu darba pieredze līdzīgā jomā – auto nozarē,
tehniskās apkalpošanas un cilvēku vadībā.
Darba pieredze tehnisko procesu organizēšanā,
kontaktu veidošanā ar lielajiem klientiem (key
accounts), pārdošanā.
Izcilas komunikācijas spējas. Spēja argumentēt un
pārliecināt.
Teicamas latviešu, krievu, angļu un/vai vācu valodas
zināšanas.
Labas datorprasmes (Ms Office, Ms Project,
MsPowerPoint; Internet u.c. programmas).

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 (no 2500,- EUR/mēnesī, bruto) un sociālās garantijas
Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas

Ja Tevi šis darba piedāvājums ieinteresēja, sūti savu CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā uz e-pastu:
arta.biruma@domenikss.lv līdz 2019. gada 17.septembrim (ieskaitot). Sazināsimies ar pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz klātienes darba interviju. Kontaktinformācija: Varšavas iela 4, Rīga, LV-1003, Tālr.:
(+371) 67 099 888.

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. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu pieteikumu, sazinoties ar uzņēmumu personīgi. Kandidātu, kuri netiks uzaicināti uz otro atlases
kārtu, iesūtītie CV tiks iznīcināti (izdzēsti) ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa beigu termiņa.

