
Amata nosaukums: NOLIKTAVAS MAIŅAS VADĪTĀJS/-A 
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.

Amata apraksts

Noliktavas maiņas vadītāja/-s galvenais uzdevums ir palīdzēt tiešajam vadītājam/-ai organizēt 
noliktavas komandas darbu un garantēt preču pieejamību par pēc iespējas zemāku cenu. Šis darbs tev 
labi padosies, ja proti ātri pieņemt atbildīgus lēmumus un izdomāt tūlītējus risinājumus straujā darba 
vidē.

Darba pienākumi

• Plānot, organizēt un kontrolēt preču plūsmu veikalā savas atbildības jomas ietvaros, t.i., sākot ar 
preču pieņemšanu un beidzot ar preču izvietošanu veikalā, lai pircējiem vienmēr būtu pieejamas 
vajadzīgās preces.

• Uzlabot noliktavas darba efektivitāti, pareizi plānojot resursu izmantošanu – kontrolēt slimības 
lapas, iecelt darbiniekus atbilstošos amatos un veidot elastīgu darba grafiku.

• Informēt tiešo vadītāju par loģistikas noslogojumu, kā arī izveidot biznesa plānu un noliktavas 
darbinieku rīcības plānu.

• Motivēt noliktavas komandu un sekmēt darbinieku izaugsmi, ņemot vērā katra individuālās prasmes 
un pieredzi.

• Sadarbībā ar veikala tirdzniecības vizuālās veicināšanas (merčendaizinga) nodaļas darbiniekiem 
nodrošināt efektīvu un pareizu noliktavas darbību un tādējādi uzlabot pārdošanas rezultātus.

• Palīdzēt darbiniekiem atlasīt / pasūtīt / izkraut / iekraut preces.
• Noteikt skaidrus un noliktavas darbiniekiem saprotamus mērķus.
• Veidot motivējošu un drošu vidi darbiniekiem.  

Prasības sekmīgai pienākumu izpildei

• Apzinīgums un motivācija, kā arī pārbaudīta prasme sastrādāties.
• Prasme noteikt citiem skaidrus mērķus, sniegt saprotamus norādījumus un kontrolēt to izpildi.
• Prasme noteikt prioritātes un plānot savu, kā arī citu darbinieku darbu, lai pēc iespējas lietderīgāk 

izmantotu laiku.
• Padziļināta interese par mazumtirdzniecību un loģistiku, kā arī spēja strādāt straujā darba vidē.
• Spēja pielāgoties un saprasties ar dažādiem cilvēkiem.
• Vēlme praktiski iesaistīties darba izpildē un sastrādāties ar citiem noliktavas darbiniekiem.
• Iespēja strādāt maiņu darbu.
• Pieredze vadītāja amatā.
• Prasme organizēt darbu un pieņemt atbildīgus lēmumus.  
• Labas angļu valodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību.

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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