
 

 

2020. gada 29. septembrī 

 

IKEA maina komunikāciju ar potenciālajiem darba ņēmējiem: 

par kampaņas sejām kļūst IKEA Latvijas darbinieki 

IKEA komunikācija ar potenciālajiem darba ņēmējiem turpmāk būs atšķirīga – nākt strādāt IKEA 
aicinās esošie uzņēmuma darbinieki, uzsverot, ka IKEA ir vairāk nekā tikai darbavieta. Kampaņas 
videomateriālā redzami arī jaunie formas tērpi, ko nākamgad ieviesīs IKEA veikalos visā pasaulē. 

IKEA Latvija Cilvēkresursu nodaļas vadītāja Iveta Rozīte saka, ka jaunā komunikācija izcels IKEA kā darba 
devēja unikalitāti, parādot, ka uzņēmumā ir spēcīga darbinieku kopiena un ka uzņēmums fokusējas uz 
cilvēkiem, kā arī to, ka IKEA ikviens var mācīties, kļūdīties un būt pats. 

“Mūsu zviedriskās saknes nozīmē spēcīgu fokusu uz kopienu un uz cilvēku vajadzībām, taču IKEA ir arī 
dinamisks mēbeļu tirdzniecības uzņēmums, tāpēc mūsu kampaņas sauklis ir “Kopā mēs izdarām”. IKEA 
ir uzņēmums, kas pazīstams ar spēcīgu iekšējo kultūru, kur cilvēki ir pirmajā vietā un kur lēmumus 
pieņem tikai tad, kad ir izvērtēta šo lēmumu ietekme uz darbiniekiem. Jaunā komunikācija to pārliecinoši 
parāda, jo izsakās mūsu darbinieki,” pastāsta I. Rozīte.  

Jaunajā komunikācijā ņemta vērā dzimumu līdztiesības ievērošanas principi, parādīta uzņēmuma 
vīzija – radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem –, pozitīva attieksme un radošums. 

Fotosesijā – darbinieki no dažādām nodaļām 

I. Rozīte saka, ka IKEA vienmēr piedāvā darbiniekiem iespējas augt un attīstīties uzņēmuma iekšienē – 
piemēram, mainīt specialitāti  vai pāriet no pārdošanas nodaļas uz restorānu. Tāpēc fotosesijā piedalījās 
darbinieki no dažādām nodaļām. 

Līdz ar jauno komunikāciju IKEA ir sagatavots arī videomateriāls, kur parādītas divas no IKEA vērtībām – 
kopības sajūta un spēja būt atšķirīgiem ar jēgu. Videomateriālā var apskatīt arī jaunos formas tērpus. 

“IKEA visi darbinieki – gan birojā, gan veikalā – valkā formas tērpu. Tā mēs parādām kopības sajūtu un 
vienlīdzību. Tuvākajos gados jau labi pazīstamais IKEA formas tērpu dizains mainīsies – tā ir daļa no IKEA 
vizuālās identitātes atjaunošanas kampaņas,” paskaidro IKEA pārstāve. 

Videomateriālu var noskatīties šeit.  
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https://www.youtube.com/watch?v=an-G4-uVAd0

