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Accenture Latvia

Accenture ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. Accenture ir starptautisks vadības 
konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Mēs strādājam ar tādiem klientiem
kā BMW, Discovery Networks, Schneider Electric u.c.
Accenture mācības (Bootcamps) topošajiem speciālistiem piedāvā lielisku iespēju uzsākt karjeru un apgūt 
nepieciešamās praktiskās iemaņas darba videi. Dalībniekiem tiek piedāvātas dažādas programmēšanas
valodu un biznesa procesu konsultantu, kā arī projektu vadības asistentu mācības. Accenture
mācības ilgst 1 - 4 nedēļas, kuru noslēgumā dalībniekiem uzņēmumā tiek piedāvāta prakse un vēlāk arī
darba vietas. Studentiem ir iespēja izvēlēties 50%, 75% un 100% darba slodzi. Mācību dalībniekiem ir 
iespēja saņemt Accenture prakses stipendiju*

Savukārt jau pieredzējušiem speciālistiem Accenture piedāvā dinamisku darbu starptautiskos projektos
un iespēju būt tendenču noteicējiem IT jomā

*Studentiem bez akadēmiskajiem un studiju maksas parādiem

Informācijas tehnoloģijas

Uzņēmumā visā pasaulē strādā vairāk nekā 469 000 darbinieku, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 
pasaules valstīs. Accenture Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā, šobrīd pie mums strādā vairāk kā 1600 
darbinieku

Accenture ir 4 biroji – trīs Rīgā un viens Ventspilī. Katru gadu ap 90% praktikantu kļūst par “Accenture” 
darbiniekiem. “Bootcamp” mācībās ir piedalījušies un vēlāk par uzņēmuma darbiniekiem kļuvuši ne
tikai IT jomā studējošie, bet arī finansisti, inženieri, mūziķi un citu profesiju pārstāvji.
Accenture Latvia strādā 27 dažādu nacionalitāšu pārstāvji, tajā skaitā speciālisti no Lietuvas, Krievijas, 
Argentīnas, Spānijas, u.c.

Topošajos Accenture darbiniekos visvairāk vērtējam tieši motivāciju, gatavību mācīties un strādāt 
komandā

Accenture piedāvā pilnas slodzes darbu, praksi, darbu pēc mācībām, praksi ārvalstu studentiem, apmācību
programmas

Adrese: 
Brīvības gatve 214, Rīga, Latvija

Interneta vietne: www.bootcamp.lv 
Sociālie tīkli:
facebook.com/AccentureLatvia/
twitter.com/AccentureLatvia
youtube.com/AccentureLatvia
                     
     





ACE Logistics Latvia 

ACE Logistics Latvia SIA ir uzņēmums, kas piedāvā kravu pārvadājumu un loģistikas pakalpojumus visā 
plašajā pasaulē ar uzticamiem un stabiliem partneriem. ACE Logistics zīmola meitas uzņēmumi atrodas 
visās Baltijas valstīs un Baltkrievijā 

ACE pakalpojumus kopumā var uzskatīt par loģistikas risinājumu. Risinājuma saturs būs atkarīgs no 
konkrēta klienta vajadzībām. Mūsdienās transporta un loģistikas pakalpojumu jomā, līdztekus 
transportēšanas pakalpojumam, arvien lielāku lomu spēlē pakalpojumu sniedzēja spēja atrast labākos 
loģistikas risinājumus un apkalpošanas kvalitāte. Šādi pakalpojumi ir iespējami pateicoties plašajam 
apakšuzņēmēju un partneru lokam, infotehnoloģijām, konkrētas transportēšanas procesā iesaistītās 
valsts normatīvo aktu un kultūras savdabības pazīšanai un, protams, saviem dedzīgajiem darbu 
izpildītājiem

Strādājam saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001;
Plašas darbinieku priekšrocības un regulāri komandas saliedēšanās pasākumi;
Veselības apdrošināšana u.c.

Ace Logistics Latvia šobrīd strādājam 30 cilvēku sastāvā. Labprāt uzņemsim jaunus, talantīgus un strādāt 
gribošus cilvēkus mūsu draudzīgajā komandā

Piedāvājam prakses vietas ar iespēju turpināt savu karjeru Ace Logistics Latvia uzņēmumā. Ja Tev patīk 
matemātika, skaitļi un patīk komunikācija (angļu/ krievu/ vācu/franču valodā), atradīsi sev piemērotu 
nodarbošanos

Adrese: “Kalniņi A”, Mārupes novads, lV-2167
Tālrunis: +371 67207049
E-pasts: ACE@ACE.LV

Interneta vietne: www.ace.lv
Sociālie tīkli:
facebook.com/ACE-Logistics-Latvia-SIA-186953788004170/





Atea Global Services 

Atea Global Services is a part of the Atea group, the leading Nordic IT infrastructure company and second largest in 
Europe with more than 7 000 employees present in 90 cities across Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia 
and Estonia. Our company was established in 2006 when we started out with providing Application Packaging services, a 
team of 20 employees and in the first year supporting just 3 customers. Today we have more than 380 employees in our 
spacious o�ce in Pardaugava, we provide full IT infrastructure solutions to more than 300 customers worldwide and 
around 120 000 people use our solutions on a daily bases . We provide our customers with innovative solutions and our 
goal is to always exceed our customer's expectations, which we do by delivering 50 di�erent services, including our IT 
Service Desk in 11 di�erent languages and a multitude of solutions and services which are built on the newest and most 
innovative Microsoft technologies and platforms, as well as various server and cloud solutions. And on top of that we 
also have our Atea Business Service Center that delivers classical administrative business process outsourcing services 
for fields such as finances, procurement, customer care, licensing support and more. Parallel to delivering our existing 
services we are constantly developing new ideas and solutions like robotic process automations, and business intelli-
gence & analytics solutions. Also in addition to our wide service and product array our Atea International Customer 
Center maintains a network of suppliers that cover more than 70% of the world providing around 25 000 engineers that 
are eager to help our international customers

Our vision is to become the leading IT solution and service provider in the Nordics by delivering modern, e�ective, easy 
to consume managed IT services and a wide array of solutions to our customers. We build the future with IT, by finding 
smarter and more e�ective ways to grow and advance. Our solutions fuse technology, creativity and core values, which 
is reflected in our mission The Place To Be. We are the place to be for our customers, employees and partners and our 
core values of people, growth, inspiration and experience depict it

Atea Global Services Provides managed IT solutions to more than 300 business customers world wide both from the 
private and public sector, and has customers both in the enterprise and SMB segment. Our customers come from very 
di�erent business segments such as Banking, Health care, Services, IT, Manufacturing and Retail. Most of our customers 
come from our home market the Nordics and Baltics, but we work with customers worldwide as well

Atea Global Services is a Microsoft Gold partner, a Citrix Platinum partner, a member of multiple gobal IT alliances as 
well Atea Global Services is ISO certivied. In 2018 we were awarded the Partner of The Year award y RTU Students 
parliament and in 2015 we were also acknowledged as "The Best Employer in Riga" by the Employers' Confederation of 
Latvia

Atea Global Services employs more than 350 people with a median age of 28. We are an international company and our 
o�cial communication language is English, but our customer service specialists are also fluent in Danish, Swedish, 
Norwegian, Finnish, Lithuanian, German, Polish, Russian and Latvian. Diversity is a big part of our company as our 
employees range from students starting their career journeys to established professionals in the IT, Finance, HR and 
other fields

Atea Global Services is interested in specialists 
and students starting out in the main operation areas such as:
• Information Technology
• Finance and Accounting
• Human Resources
• Administration
• Services
 

Our general requirements for applicants are a bachelor's or college degree in IT or management, fluent English (both 
written and spoken with a minimal level of B2) and for customer service specialists other language skills with a 
minimal level of B2 for languages like Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Lithuanian, Polish and German would be 
considered an advantage. Previous job experience is recommended but not mandatory

Atea Global Services o�ers full time employment and internships and we are open to both local and foreign students 
interested in the IT field. We provide full trainings for our employees and with our market leader position in the 
Nordics and we can o�er our employees an international and inclusive company culture, opportunities to work with 
organizations who di�er in size from 50 to 15 000 employees, as well as wide array  of partners with industry giants 
such as Microsoft. Everyone is welcome to follow us on social media for updates on where you can visit us like career 
days and "Week of Open Doors"!

Address: Mukusalas street 15, 
Riga, Latvia, LV-1004
E-mail: recruitment@atea.com
recruiting_it@atea.com

Website: https://ateaglobal.com/
Social networks:
twitter.com/Atea_Global
facebook.com/AteaGlobal/
linkedin.com/company/3512564/
youtube.com/channel/UC6XXAKf7fP3HNAytpAgCJgA

Specific open positions may include:
• Project managers
• Developers
• Network Specialists
• Customer center consultants
• System administrators
• Cloud experts
• Service Desk consultants







DHL 

SIA "DHL Latvia" 1969. gadā Adrians Dalsijs (Adrian Dalsey), Lerijs Hilbloms (Larry Hillblom) un Roberts 
Linns (Robert Lynn) Sanfrancisko nodibina DHL. DHL ir pasaulē lielākā ekspressūtījumu, sauszemes, jūras 
un aviopārvadājumu loģistikas kompānija, kas klientiem piedāvā plašu pakalpojumu un loģistikas 
risinājumu klāstu. DHL ceturto gadu pēc kārtas ir saņēmis Top Employer Global sertifikātu gan vietējā, 
gan starptautiskā mērogā

Vīzija – Mūsu vīzijā akcentēta vēlēšanās būt loģistikas pakalpojumu sniedzējam, kuru cilvēki izvēlas kā 
pirmo – ne tikai savām sūtījumu nosūtīšanas vajadzībām, bet arī kā darba vietu vai vietu investīcijām. 
Mūsu veiksme ir jūsu veiksme!

Misija – kļūt par klientu Pirmo izvēli, saglabājot līderpozīcijas Latvijas ekspress pārvadājumu tirgū ar 
nulles defektu pakalpojumu kvalitāti, veicinot rentablu tīklu un esot par lielisku darba vietu mūsu 
darbiniekiem
Exellence. Simply delivery

Darbības jomas – Loģistikas pakalpojumi visā pasaulē
• Sauszemes pārvadājumi 
• Ekspress pārvadājumi/kurjerpasts 
• Jūras un gaisa kravu pārvadājumi 
• Noliktavu pakalpojumi 

Klienti – Stundas laikā, visā pasaulē tiek apkalpoti vairāk kā 1 miljons klientu, bet kopumā uzņēmums apkalpo 
vairāk kā 2,6 miljonus klientu gadā

Ģeogrāfija – uzņēmums darbojas vairāk kā 220 valstīs un teritorijās visā pasaulē

Šogad DHL svinēs 50 gadus kopš uzņēmuma dibināšanas
DHL Latvijā svinēs 25 gadu jubileju
DHL Latvia SIA iegūtie tituli
• TOP Darba Devējs Latvijā 2018 (TOP Employer Latvia 2018) 
• TOP Darba Devējs Eiropā 2018 (TOP Employer Europe 2018)
• CV-Online TOP Darba Devējs 2018 (3.vietu  TOP Darba Devējs 2018, Transporta un Loģistikas sektorā)

Uz šo brīdi uzņēmumā ( SIA “DHL Latvia” un SIA “DHL Logistics Latvia” ) strādā vairāk kā 170 darbinieki. 
70% darbinieku ir ieguvuši augstāko izglītību un/vai turpina mācības kādā no mācību iestādēm loģistikas 
virzienā. Mūsu darbinieku vidū ir daudz TSI absolventi. Vidējais darbinieku vecums ir 30 gadi. Pēdējo gadu 
laikā vidēji 20 % praktikantu ir saņēmuši darba piedāvājumu DHL Latvia

Uzņēmumā vienmēr priecājamies redzēt dažādu transporta un loģistikas nozares speciālistus. Mums kā 
starptautiskam uzņēmumam ir ļoti svarīgi darbinieki ar augstu atbildības sajūtu, loģisko domāšanu, 
prasmi strādāt komandā un individuāli. Obligāta prasība ir valodu zināšanas: latviešu, angļu, krievu. 
Svarīgi, lai ikviens darbinieks ir spējīgs augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu

Studentiem piedāvājam lielisku iespēju gūt ieskatu pasaules visstarptautiskākā loģistikas uzņēmuma 
darbības procesos. Prakses iespējas sekojošos virzienos
• Jūras un Gaisa kravu pārvadājumi 
• Expressūtījumi 
• Sauszemes pārvadājumi 
Katrā no biznesa virzieniem ir iespējā sevi pierādīt operatīvajos, muitas, pārdošanas, e-komercijas un 
mārketinga, noliktavu, finanšu, kvalitātes un administratīvajos vai ar personāla vadību saistītos procesos. 
Esam elastīgi prakses laikos, kā arī esam priecīgi uzņemt studentu grupas “Atvērto durvju “ projekta 
ietvaros

Adrese: Plieņciema iela 35, Mārupe, Mārupes novads 
Kontaktpersona: Ineta Kalinkeviča
Tālrunis: +371 67715702
E-pasts: pieteikumi@dhl.com

Interneta vietne: www.dhl.lv 
Sociālie tīkli:
facebook.com/DHL Express Latvia/
instagram.com/dhl_express_latvia



Diatom Enterprises

Видение – Наша компания стремится к тому, чтобы стать самой успешной и инновационной 
компанией-разработчиком программного обеспечения на любом рынке, независимо от страны или отрасли. 
Мы преобразуем наши технологии в реальные решения, помогающие нашим клиентам воплотить в 
реальность самые смелые идеи

Миссия – Воплощать идеи наших клиентов посредством обширных инвестиций в исследования и разработки. 
Обеспечивая приятную, благоприятную рабочую среду для всех наших сотрудников, мы создаем атмосферу, 
наполеннную комфортом и позволяющую каждому нашему работнику проявить себя в полной мере. Часть 
персонала компании успешно работает удаленно по всему миру – из Португалии, Белоруссии, Испании, 
Украины. И мы очень рады что смогли объединить людей разных стран и культур в одном успешном деле. 
Сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами - для предоставления инновационных, 
высококачественных, экономически эффективных продуктов и услуг

Кредо - Наши люди определяют нас. Мы не ставим рамок для разума. Мы делаем все для того, чтобы каждый 
наш сотрудник был гармоничным элементом общего механизма, имел возможность и решимость для того, 
чтобы расти и развиваться вместе с этим механизмом

Области деятельности – Diatom Enterprises - базирующаяся в Латвии компания по разработке программного 
обеспечения на базе аутсорсинга, производящая программное обеспечение для самых различных отраслей. Наши 
клиенты по всему миру ценят наши услуги по разработке программного обеспечения отличного качества по 
доступной цене. Мы хорошо разбираемся в Javascript, ReactJS, Angular.JS, Node.JS, Ruby on Rails, .NET и других 
технологиях. Мы предлагаем веб, мобильные и desktop разработки. Мы предоставляем разработку программного 
обеспечения на заказ для таких отраслей, как здравоохранение, туризм, логистика, робототехника, музыкальная 
индустрия, системы гос. администрирования

Клиенты – Среди наших клиентов есть как крупные логистические компании, клиники, элитные курорты, так и 
музыкальные студии и стартапы, только начинающие развиваться. Мы умеем вникать в суть любого проекта, 
поэтому индустрия для нас не имеет значения, более того, мы всегда готовы к новым открытиям, поэтому с 
легкостью беремся за любые интересные проекты

География – Основная масса наших клиентов находится в США, Великобритании, Европе и Скандинавии

Microsoft Gold Partner in Software Development
ISO 9001:2015
Member of Swedish Chamber of commerce in Latvia
Member of American Chamber of commerce in Latvia
Xamarin Premier Consulting Partner
Partnership with Transport and Telecommunication Institute

На данный момент в компании работает более 50 сотрудников
25% сотрудников являются выпускниками или студентами TSI
Средний возраст сотрудников в компании – 35 лет
Младшему сотруднику – 21 год
Для работы используется английский язык

Молодые специалисты с техническим образованием, со знанием английского языка
С желанием учится и познавать новое и интересом развиваться дальше
Желание изучать следующие технологии: .NET, ReactJS, AngularJS, NodeJS, Xamarin, Ruby on Rails

Конкурентная зарплата с хорошей перспективой роста
Перспектива стать специалистом в выбранной технологии
Гибкий график работы
Возможность работать на полную/не полную ставку

Адрес:  Straupes iela 5, k-1, Rīga
Телефон: +371 6707 7751
Эл. почта: job@diatomenterprises.com

Сайт:  www.diatomenterprises.com









Pilotu skola ERIVA ir LR Civilās aviācijas aģentūras apstiprināta mācību organizācija, kas veic privātpilotu un 
profesionālu transporta aviolīniju pilotu apmācību. Eriva ir pirmā pilotu skola Latvijā, kas sāka piedāvāt saviem 
studentiem apgūt aviolīniju transporta pilota (ATP) teorijas kursu, kā arī lidojumu programmas profesionālo 
pilotu sagatavošanai. Par savu konkurētspējīgo priekšrocību uzskatām augsto kvalitāti, ko sasniedzam ar 
uzstādītajām augstajām mācību prasībām. Mūsu mērķis ir sagatavot augstas raudzes nozares profesionāļus, kā 
arī privātpilotus, kas vēlas lidot tikai sava prieka pēc, bet augsti drošības standarti ir mūsu darbības 
fundaments

Darbības jomas – privātpilotu un komercpilotu apmācība
Klienti – tā kā ERIVA piedāvā t.s. modulārā (neklātienes) tipa apmācību, mūsu mērķauditorija ir skolēni, kas 
sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, kā arī citi interesenti bez vecuma ierobežojuma

Pirmie helikopteru piloti tika apmācīti jau 2004. gadā. Līdz ar to varam uzskatīt, ka esam viena no Latvijas 
vecākajām un pieredzējušākajām pilotu mācību organizācijām. Šobrīd Erivas apmācītie studenti ir piloti 
vadošajās Eiropas aviokompānijās

Kopš 2018. gada Erivas atbildīgais vadītājs ir Oļegs Usmanovs, TSI 1992. gada absolvents, ar ilggadīgu kapteiņa 
pieredzi aviolīnijās. Skolas dibinātājs un apmācību vadītājs Juris Ignatovičs ir viens no Latvijas aviācijas nozares 
vadošajiem speciālistiem, jaunu pilotu apmācība ir viņa aicinājums, bet pamatdarbs biznesa aviācijā ļauj sekot 
līdzi nozares aktualitātēm kā Latvijā, tā pasaulē.
Visi skolas teorijas un lidojumu instruktori ir nozares profesionāļi, kas sniedz atbalstu un ir neatsverami 
padomdevēji visos mācību posmos. Visi brīvi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodas, līdz ar to arī apmācības 
ir iespējams veikt visās valodās

Minimālais vecums mācību uzsākšanai ir 16 gadi, tomēr vidējais Erivas studentu vecums ir 27 gadi. Parasti ar 
labiem rezultātiem pilota profesiju apgūst cilvēki, kam nesagādā grūtības fizika un matemātika. Daudzi Erivas 
apmācītie piloti ir bijušie IT jomas speciālisti. Tomēr mērķtiecība un neatlaidība ir īpašības, kas palīdzēs 
jebkuram interesentam piepildīt sapni kļūt par pilotu

Tā kā pilota profesija šobrīd ir augsti pieprasīta visā pasaulē, visi Erivas studenti pēc licences iegūšanas ir 
konkurētspējīgi darba tirgū un samērā ātri atrod darba iespējas, bet labākos no studentiem mums ik gadu 
pieprasa biznesa aviācija

Adrese: Skultes iela 50/15, Skulte, 
Mārupes novads, LV-2108
Tālrunis: +371 26541441
E-pasts: E-pasts: info@eriva.lv

Interneta vietne: www.eriva.lv

ERIVA













Intrum Global Technologies 

Intrum Global Technologies was established in Riga in 2010 as software development, maintenance and 
support services provider for the Intrum Group. More than 190 IT professionals are employed by Intrum 
Global Technologies
  
Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in 
Europe. Intrum helps companies prosper by o�ering solutions designed to improve cash flows and 
long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get 
the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum 
has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies 
across Europe

Information Technology

Intrum has begun the challenging journey through Agile transformation. Today's business environment 
has become terribly complex and in Intrum we believe that if we want to succeed, we have to be 
adaptive and people-oriented. If you are looking for a meaningful work, autonomy and ability master 
your skills – this is the place to be! 

Intrum Global Technologies employs various IT professionals who writes code in di�erent programming 
languages, analyze and visualize data, creates scorecards and gathers data from production 
environments as well as develops and maintains IT systems and applications for the Intrum Group 

Computer Science and Information Technology

Full time employment
Contract work
Internship
Part-time employment
Work for foreign students
Internship for foreign students

Address: Ieriķu street 5, Riga, LV-1039, Latvia
��������������: Anete Tomšēvica
Phone: +371 26865538
E-mail: igt.recruitment@intrum.com

Website: www.igt.intrum.com 
Social networks:
linkedin.com/company/intrum/ 
twitter.com/intrumgroup 

                     









DAIF Latvija un DAK strāda 5 pilna un nepilna laika darbinieki. Organizācija ir aktīva „jauno speciālistu 
kalve“ un ik gadu sadarbojas ar 3-5 jauniešiem, nodrošinot mācību praksi vai piesaistot atsevišķu 
projektu aktivitāšu ieviešanā

Latvijas Drošības un aizsardzības 
industriju federācija

Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris (DAK) tiek līdzfinansēts projekta Nr.3.2.1.1/16/A/001 „Latvijas Drošības 
un aizsardzības klastera izveide” ietvaros 

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) ir izveidota 2013. gada pavasarī un apvieno
plašu tautsaimniecības nozaru loku, kā arī valsts vadošās augstskolas un to ietvaros izveidotos pētniecības
institūtus, izglītības un pētniecības iestādes. DAIF Latvia ir vienīgā nacionālā līmeņa organizācija, kas pārstāv
drošības un aizsardzības sektorā strādājošos uzņmumus un augstskolas, kuru atzinusi par sadarbības partneri
Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija un Ārlietu ministrija

DAIF Latvija apvieno 58 Latvijas uzņēmumus, 3 universitātes un 7 vadošus nozares starptautiskus uzņēmums.
DAIF Latvija biedri, Latvijas uzņēmumi, apgroza virs 480 miljoniem EUR gadā un nodarbina vairāk kā 4300
darbinieku. DAIF Latvija ietvaros ir izveidots Drošības un aizsardzības klasteris (DAK), kurā ir apvienojušies 30
mikro, mazie un vidējie uzņēmumi. Klastera mērķis ir stiprināt uzņēmumu eksportspēju un inovācijas

DAIF Latvija stiprina biedru sadarbību un partnerību veidošanos Latvijā un ārvalstīs. Tā pārstāv biedru
intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām un komersantiem, strādā ar drošības un
aizsardzības sektoram nozīmīgiem politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem. Īsteno
izglītojošus, popularizējošus, pētniecības un uz sadarbību vērstus pasākumus, konsultē biedrus par Federācijas
kompetencē esošajiem jautājumiem, informē sabiedrību par Federācijas un tās biedru mērķiem un darbību

2019.gadā ir ieplānota virkne nacionālu, reģionālu, starptautisku un divpusējo pasākumu. Pēc ''Industrijas
dienas NBS’' seko Latvijas Drošības un aizsardzības klastera (DAK) izglītojošie pasākumi sadarbībā ar
augstākās izglītības iestādēm un DAK Domnīcu forumi par industrijai aktuāliem jautājumiem. Uzņēmumi un
universitētes iesaistās militārās mācībās un pasākumos ar drošības iestādēm, lai demonstrētu inovācijas un
pielāgotu esošos produktus militārām un drošības vajadzībām. Plānoti arī divpusējie semināri ar citu valstu
aizsardzības industriju organizācijām un uzņēmumiem. Maijā noritēs Latvijas uzņēmumu ''Industrijas diena
NATO un Eiropas Drošības aģentūrā (EDA)’’, Briselē, Beļģija. Šī gada septembrī Latvijas industrija tiks
pārstāvēta vienā no lielākajām izstādēm reģionā DSEI (Starptautiskais Aizsardzības un drošības ekipējums),
Londonā

Studentiem piedāvājam lieliskas prakses iespējas sekojošos virzienos:
• Sabiedriskās attiecības vai mārketings
• Datortīklu administrēšana
• Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija
Esam elastīgi prakses laikos

Address: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija
Phone: +371 67619226
E-mail: info@federacija.lv

Interneta vietne: www.federacija.lv
Sociālie tīkli:
facebook.com/Federācija.lv
twitter.com/DAIF_Latvija
LinkedIn.com/FSDI Latvia





MSC Shared Service 
Center Riga

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. is a world leader in global container shipping and a market leader in 
Latvia.
MSC is a privately owned shipping line, founded in 1970. The company has grown rapidly from a small 
conventional ship operator to become the 2nd largest global carrier in respect of container slot capacity and of 
the number of container vessels operated. 
MSC Shared Service Center Riga provides business support to the MSC o�ces worldwide, with the focus on 
Northern and Eastern Europe countries. While our o�ces and our commercial network is spread around the 
world, the business of MSC Shared Service Center Riga is conducted from the local o�ce in Latvia
OUR GLOBAL VISION
We aim to become the most e�cient, technologically-advanced and customer-focused shipping line in the 
industry
OUR GLOBAL MISSION
Our Shipping expertise has been built over the past generations by carrying people and goods all over the world
In a global economy, our mission is to o�er reliable and sustainable transport solutions by sea, road and rail to 
customers in all industries
We achieve this, as a family-owned business, by building long-term relationships founded on knowledge, 
professionalism and care

MSC in numbers 
•  480 o�ces worldwide
•  Operates in 155 countries
•  70k employees
•  Operates 510 vessels

Container Line of the Year 2018 (Global Freight Awards)

International Logistics and Global Trade support

Students and graduates from any faculty

MSC Shared Service Center Riga departments:
• Finance Service & Accounting
• Customer Service & Logistics Documentation
• IT 
• Reporting & Data Analitycs

Full time employment, contract work, internship
There are possibilities to buid your career after internships within our company

Being part of MSC means 
• International experience in a global company 
• Competent and friendly colleagues in 
   a multicultural environment
• Opportunity to grow 
• Competitive benefits package 

Address: Uriekstes iela 2a-22, Rīga, LV-1005, Latvija
Phone: +371 67854415
E-mail: scr-career@msc.com

Website: www.msc.com

You will be a great part of our team if you are 
• Motivated
• Be service minded 
• Detail oriented and accurate
• Committed to continuous learning
• Go the extra mile to deliver results
• Fluent in English (required for business correspondence)

More than 170 employees are working at MSC Shared Service Center Riga
Teams of more than 10 nationalities are working together
Average age of our employees are 29
More than 10 languages are spoken during our working days
TSI students build their career becoming high level specialists and managers in MSC Shared Service 
Center Riga

•  200 routes
•  500 ports of call
•  20 million TEU transported annually

• Modern o�ce environment
• Training and development 
• Teambuilding events and other social activities





NETVISION

SIA "Dnet ITrisinājumi" ir viena no NETVISION grupas uzņēmumiem, kas jau vairāk kā 15 gadus attīstās, 
strādā, paplašinās un piedāvā telekomunikācijas pakalpojumus Latvijas tirgū

Vīzija – pakalpojumu augstā kvalitāte, augt, attīstīties un turpināt aizņemt arvien lielāku tirgus 
segmenta daļu

Misija – mēs esam strauji augošs telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs un jau vairākus gadus 
piedāvājam telekomunikācijas pakalpojumus gan Latvijas teritorijā, gan ārzemēs: internets, IPTV, 
telefonija, ka arī Datu centra un hostinga pakalpojumi, kuru apkalpo mūsu saistošs uzņēmums SIA 
“Nano IT”

Kredo - klientiem un darbiniekiem tikai vislabāko

Darbības jomas – Internets, Televīzija, Telefonija, Datu centrs un Hostings

Klienti – starp mūsu klientiem ir pašvaldības un valsts iestādes, lielie un mazie uzņēmumi, klienti no 
Latvijas un ārzemēm, t.sk. Latvijas iedzīvotāji, kuri izmanto telekomunikāciju pakalpojumus ikdienas dzīvē

Ģeogrāfija – Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Valmiera, Liepāja, Tukums un pamazām izplešamies arvien vairāk 
pa visu Latviju

SIA "Dnet ITrisinājumi" ir Latvijas Telekomunikāciju komersantu asociācijas biedrs

SIA “Nano IT” – 2017. gadā saņēma titulu “RegiStar 2017” par veiksmīgu izaugsmi un sadarbību ar NIC 
(augstākā līmeņa domēna .lv reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāju). 
“Nano IT” atzīna par spilgtāku 2017. gada reģistratūru Latvijā

Vecuma amplitūda dažāda, jaunākie speciālisti un studenti, pieredzējušākie ap 40
Draudzīgs, atvērts, izpalīdzīgs kolektīvs ar daudziem saliedēšanas pasākumiem

Interese par IT, sistēmu un tīklu administrēšanu, klientu apkalpošanu, programmēšanu, tehniskām 
lietām, attīstību un pašizaugsmi

Valodas zināšanās: latviešu, krievu

Datortīklu un angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

Izskatīsim katru gadījumu individuāli. Apsveicams, ja studentam ir prasme pielietot savas zināšanas 
praksē un patiesa vēlme pilnveidoties, iegūt jaunās iemaņās, dzīvot ar skatu nākotnē

Adrese: Maskavas iela 240, 510. ofiss, Rīga, LV-1063
Tālrunis: +371 26120453
E-pasts: cv@netvision.lv

Interneta vietne: www.netvision.lv 
www.nano.lv 

                     
     





Starptautiskā lidosta “Rīga”

Starptautiskā lidosta “Rīga” ir vadošā lidosta Baltijā, tāpēc to droši varam uzskatīt par reģiona galveno 
gaisa satiksmes centru. 
Ikdiena lidostā ir ļoti dinamiska – katru dienu vidēji tiek apkalpoti 229 lidojumi, lidmašīnām paceļoties 
vai nosēžoties ik pēc 6 minūtēm. 
Ne velti lidostas mēdz dēvēt par vārtiem uz plašo pasauli – 2019. gadā no lidostas “Rīga” būs iespējams 
doties uz vairāk nekā 100 tiešajiem galamērķiem Eiropā un citviet pasaulē, ko nodrošinās turpat 20 
aviokompānijas.
Lidosta nemitīgi attīstās un paplašinās – arī šobrīd notiek darbs pie jaunā multifunkcionālā pasažieru 
apkalpošanas kompleksa būvniecība projekta, kas līdz nepazīšanai mainīs līdzšinējo lidostas veidolu

Populārākie bonusi darbiniekiem: bezmaksas autostāvvieta lidostā, aviobiļetes par izdevīgu cenu un 
iespēja iepirkties darbinieku “beznodokļu” veikalā. Veselības apdrošināšana ietver arī zobārstniecības 
pakalpojumus un sportu

Lidostas “Rīga” teju 1250 cilvēku lielā komanda nodrošina nepārtrauktu darbu 24/7 režīmā. 
Darbības jomu spektrs ir plašs - klientu, gaisa kuģu un lidlauka apkalpošana, drošība, IT, infrastruktūras 
uzturēšana un attīstība, komercpakalpojumi, personāla vadība, finanses, kvalitātes uzraudzība, jurispru-
dence un komunikācija u.c.

Visplašākās iespējas veidot karjeru ir drošības, pasažieru un gaisa kuģu apkalpošanas jomās.
Apmaksāta darba laika ietvaros, darbiniekiem tiek nodrošināta profesijas iegūšana, kā arī regulāra 
turpmāka kvalifikācijas celšana.
Pamatprasības :
•  Izglītība - vismaz vidējā 
•  Vecums – no 18 gadiem, drošības jomā – no 21 gada
•  Valodu prasmes – latviešu, angļu, krievu
•  Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
•  Precizitāte, atbildīgums, gatavība apgūt jaunas zināšanas un prasme strādāt komandā
•  Iespēja strādāt maiņās

Piedāvājam:
•  Prakses iespējas 
•  Pilnas slodzes darbu
•  Sezonas darbu vasarā

Adrese: “Lidosta „Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes 
novads, LV-1053
E-pasts: vakance@riga-airport.com 
Aktuālās vakances meklē: https://darbslidosta.lv/

Interneta vietne: www.riga-airport.com
Sociālie tīkli:
facebook.com/riga.airport  

                     





Rīgas namu pārvaldnieks

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” tika izveidota 2010. gada 29. decembrī, apvienojot pašvaldības 15 namu 
pārvaldes. Septiņi teritoriālie iecirkņi apsaimnieko vairāk nekā 4200 dzīvojamās mājas ar kopējo platību 
virs astoņiem miljoniem kvadrātmetru.
Viens no galvenajiem uzdevumiem – sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus ar zemākām 
iespējamajām izmaksām. Noteicoša loma ir ne tikai pilsētas dzīvojamā fonda uzturēšanai, bet arī tā 
attīstīšanai, t.i., renovācijas darbu veikšanai, māju kalpošanas laika pagarināšanai, jo sakoptas 
dzīvojamās mājas ir ne tikai komfortabli sadzīves apstākļi iedzīvotājiem, bet arī pievilcīga pilsētas seja!
Būtiskus rezultātus mēs varam sasniegt tikai vienoti un saskaņoti strādājot profesionālajā komandā, 
kuru veido tehniskās, juridiskās un ekonomiskās jomas speciālisti ar augstāko izglītību

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana Rīgas pašvaldības teritorijā

1. Lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Rīgā un Baltijā, kas klientiem piedāvā labu 
servisu un kvalitatīvus pakalpojumus
2. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu skaits ir aptuveni 167 000 Rīgas pilsētas iedzīvotāji
3. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” īsteno daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektus piesaistot ES fondu līdzfinansējumu

Darba komandu veido administrācija, speciālisti, strādnieki un sētnieki-apkopēji - pavisam ap 2400 
darbiniekiem. 15% no visiem administrācijas darbiniekiem un kvalificētiem speciālistiem (inženieri, 
namu pārvaldnieki u.c.) ir vecumā līdz 30 gadiem, 28% ir vecumā no 31 līdz 40 un pārējie ir vecāki 
par 41

Aicinām darbā un praksē inženierus, ekonomistus, juristus, nekustāmā īpašuma pārvaldīšanas 
speciālistus ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību

Ir pieejamas 22 apmaksātās prakses vietas dažādās SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" struktūrvienībās. 
Pieņemšana apmaksātajā praksē notiek konkursa ceļā, izvērtējot kandidātu CV un sekmju izrakstus. 
Savukārt, neapmaksātai praksei var pieteikties visa gada garumā un prakses vietu skaits nav ierobežots

Adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, 
LV-1011
Kontaktpersona: Marina Ignatjeva
Tālrunis: +371 20255187
E-pasts: personals@rnparvaldnieks.lv 

Interneta vietne: 
https://rnparvaldnieks.lv/lv/par_mums/prakses_iespejas/ 
Sociālie tīkli:
twitter.com/rnparvaldnieks
draugiem.lv/rnparvaldnieks/
facebook.com/rigasnamuparvaldnieks/





Tieto Latvia

With around 800 employees, Tieto Latvia is one of the leading information technology companies in the 
Baltic States. Our company specializes in complex, large and vital information system development, 
implementation and integration. Our employees are passionate to work with our customers that are 
state institutions and leading companies, financial institutions and banks in Latvia, as well as the Baltic 
States, Europe, Russia, CIS and Africa
The major business areas located in Latvia
• IT system development, implementation and maintenance, enterprise resource planning system 

implementation, IT services for customers in public sector, utilities, retail and logistics 
• Financial Services - development of a set of software products providing basis for a wide range of 

payment card issuing, acquiring, processing, u-commerce, terminal network management, scoring, 
risk management, loyalty and reporting 

• Global Shared Service Centre provides finance and accounting services to Tieto Corporation’s 
enterprises

At Tieto Latvia, we really like spending time with our colleagues. We know the meaning and value of a 
true team. We have board game nights together, we play foosball in the kitchen. We even have our 
internal story telling event every year, we go hiking and, of course, we do loads more. Our employees 
are running various interest clubs: Table Sports Club, Electronics Gym, Laser Tag, Music production Club, 
Board Games Club, Basketball and Football Club

We trust in knowledge and creativity of our people, stimulated by opportunities for continuous 
learning. With us, you can do new things that have never been done before. We are hiring software 
developers, project managers, finance controllers, accountants and many more
Check www.tieto.lv/karjera

Tieto Latvia o�ers full time jobs, but for junior employees we are able to o�er also part-time positions

Address: Tieto Latvia, Gustava Zemgala 
gatve 76, Riga, LV-1039
��������������: Sanita Tripāne
Phone: + 371 67510322
E-mail: darbs@tieto.com

Website: 
www.tieto.lv 
www.tieto.com
Social Networks:
twitter.com/TietoLatvia
facebook.com/TietoCorporation

                     





ZZ Dats

IT nozarē esam jau 23 gadus. Kopš darbības sākuma, nodarbojamies ar oriģinālprogrammatūras izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu. Esam līderi pašvaldību programmatūras izstrādē. ZZ Dats klienti ir visas 
Latvijas pašvaldības (119). Ik dienu 45’000 aktīvo lietotāju savu darbu veic ZZ Dats Vienotajā pašvaldību 
sistēmā

ZZ Dats ierindojas lielāko nodokļu maksātāju pirmajā piecsimtniekā. ZZ Dats ir 100% Latvijas uzņēmums. 
Darbinieku mainības koeficients – 4.1%. Darbinieki uzņēmumā strādā 5, 10, 15 un vairāk gadus. Mēs 
esam brīnišķīgs uzņēmums, kur nonākt topošajiem programmētājiem. Pie mums palīdz uzsākt 
programmēt. Un ievadīšana profesionālajos darbos notiek ar īstiem darba uzdevumiem. Nodrošinām 
kvalifikācijas un bakalaura darbu rakstīšanu

ŠĪ IR IESPĒJA CILVĒKAM, KURŠ
• studē augstskolā IT lietas 
• ir aizrautīgs un mācīties gribošs 
• programmē kopš skolas

Jaunākā programmētāja Anna par ZZ Dats pirmo reizi uzzināja Ēnu dienā, un pirmā doma pēc pasākuma 
bija: “Es gribu šeit strādāt”. “Praksi uzņēmumā uzsāku martā, jau pirmajā kursā, un uzreiz novērtēju 
sapratni no kolēģu puses, kad pateicu par grūtībām prakses un mācību apvienošanā.” “Pirmo laiku ļoti 
uztraucos par pieredzes neesamību, bet pateicoties mentora palīdzībai ieguvu nepieciešamās iemaņas, 
lai justos daudz drošāk darba procesā. Esmu pārliecināta, ka jebkurā momentā varu griezties pie 
kolēģiem un saņemt noderīgu padomu”






