
Amata nosaukums: TELPU UZKOPŠANAS DARBINIEKS/-CE
Vieta: Rīga

Par IKEA

IKEA panākumu pamatā ir stabilas vērtības, un mūsu aizrautība ir mājvietas
komforts. Mēs strādājam, lai mājokli padarītu par vislabāko vietu pasaulē, un mūs
vieno uzņēmuma vīzija – uzlabot ikdienas dzīvi ikvienam. Šo vīziju varam īstenot,
jo mūsu darba pamatā ir cilvēciskas vērtības, kas veido ietverošu, saprotošu,
atklātu un godīgu darba kultūru.

Amata apraksts
IKEA veikals Rīgā katru dienu ar prieku uzņems vairākus tūkstošus apmeklētāju. Veikala
uzkopšanas darbinieku komanda būs atbildīga par to, kā veikals izskatīsies – cik tīrs un
sakopts tas būs. Ja tevi interesē stabils darbs vienā vietā ar garantētu atalgojumu, labiem
darba apstākļiem un lielisku kolektīvu, piesakies un strādā IKEA!

Darba pienākumi
• Veikala, biroja un noliktavas telpu uzkopšana atbilstoši IKEA standartiem un vispārējām 

higiēnas normām.
• Darbs ar labu un kvalitatīvu uzkopšanas tehniku un līdzekļiem.
• Rūpes par to, lai veikals vienmēr izskatītos kā jauns un iepriecinātu mūsu klientus ik 

dienu.

Prasības sekmīgai pienākumu izpildei
• Vēlama pieredze telpu uzkopšanā.
• Enerģiska, uz risinājumu vērsta un motivēta personība. Prasme patstāvīgi pieņemt 

lēmumus.
• Labas saskarsmes prasmes un rūpes par pircējiem.
• Iespēja strādāt elastīgu darba laiku – maiņu grafiks (divas dienas jāstrādā, divas dienas –

brīvas), darba laiks no 11:00 – 20:30. 

Ko mēs piedāvājam?
• Stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu.
• Sociālās garantijas, laba seguma veselības apdrošināšanas polisi un daļēji subsidētu

ēdināšanu darbinieku restorānā.
• Darba apģērbu, apavus un kvalitatīvu uzkopšanas tehniku.
• Darbu bez virsstundām, līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi.
• Lielisku kolektīvu un skandināvu darba kultūru.

Pieteikšanās
Pieteikšanās termiņš: 31.08.2018.
Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi cv@IKEA.lv, norādot amata nosaukumu. Tālr.: 63301000.

Nosūtot savu pieteikumu SIA “PAUL MASON PROPERTIES” (reģistrācijas numurs: 50103951541, juridiskā adrese: 
Kronvalda bulvāris 10-32, Rīga, Latvija), tu brīvprātīgi ļauj darbā pieņemšanas nolūkā 
apstrādāt tavus personas datus, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

IKEA Latvija privātuma politiku var izlasīt šeit: http://ikea.lv/lv/privatuma-politika/
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