
Amata nosaukums: IT SPECIĀLISTS/-E
Darba slodze: pilna laika darba slodze

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 – radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. IKEA darba vide ir
ļoti daudzveidīga, un pie mums strādā praktiski un vienkārši cilvēki – mājokļa
labiekārtošanas entuziasti.

Amata apraksts
Ja tevi aizrauj informāciju tehnoloģijas un tas, cik lielā mērā tās ietekmē uzņēmumu, šis
darbs ir tev! Mēs meklējam spožu, motivētu IT personu, kura varētu pievienoties mūsu
informāciju tehnoloģiju nodaļai un augt kopā ar uzņēmumu.

Darba pienākumi
• Draudzīgi, profesionāli un savlaicīgi sazināties ar lietotājiem visos līmeņos par visiem ar

informāciju tehnoloģijām saistītajiem jautājumiem.
• Atbalstīt veikalu un biroju visos ar informāciju tehnoloģijām saistītajos jautājumos gan

saistībā ar tehnisko, gan programmu nodrošinājumu.
• Uzstādīt biroja un veikala IT tehnisko aprīkojumu, datorus un lietotāju kontus, kases

sistēmas, risināt aktuālās IT problēmas.
• Nodrošināt IT sistēmu infrastruktūras administrēšanu, uzturēt datorsistēmu un tīklus

tehniskā kārtībā.

Prasības sekmīgai pienākumu izpildei
• Pieredze darbā IT jomā – var būt students/-e vai augstskolas absolvents/-e (IT jomā).
• Lieliskas datorzināšanas.
• Zināšanas par MS Windows Server un AD uzturēšanu.
• Izpratne par tīkla uzbūvi.
• Izpratne par virtualizācijas tehnoloģijām.
• Lieliskas problēmu risināšanas prasmes.
• Pozitīva pieeja un izcilas komunikāciju spējas.
• Vēlamas angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski).

Ko mēs piedāvājam?
• Konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
• Veselības apdrošināšanu (pēc 3 mēnešu pārbaudes laika beigām).
• Daļēji apmaksātu ēdināšanu IKEA darbinieku restorānā.
• Aizraujošu, iedvesmojošu darbu, kā arī lielisku iespēju augt un mācīties kopā ar mums!

Pieteikšanās
Pieteikšanās termiņš: 30.09.2018. Pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi cv@ikea.lv,
norādot amata nosaukumu. Sazināsimies ar izvēlētajiem kandidātiem!

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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