
Klientu Apkalpošanas Menedžeris ar teicamām angļu valodas 

zināšanām 

Iztēlojies amatu, kurā visbūtiskākā ir Tava personība un aizrautība! 

Esi zinātkārs/-a? Tevi saista klientu meklēšana un jaunu kontaktu dibināšana. 

Tu dod priekšroku individuālai pieejai? Tev piemīt lieliskas pārliecināšanas spējas un Tev patīk 

komunikācija ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Tu nepiecietīgi gaidi klātienes tikšanos, lai 

prezentētu mūsu pakaplojumus. 

Tevi interesē niansnes? Ar mūsu komandas palīdzību, Tu esi gatavs/-a, izprast tehniskās nianses un, 

paskaidrot tās citiem. 

Proti veiksmīgi apvienot vairākus darbus vienlaicīgi? Šajā amatā tu izveidosi un uzturēsi mūsu klientu 

datu bāzi, kā arī pārvaldīsi jaunas vakances. Tu būsi galvenā kontaktpersona mūsu klientiem un mūsu 

personāla atlases komandai. 

SCOPTIQUE ir unikāls pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā inženierzinātņu un personāla atlases 

pakalpojumus optikas un fotonikas industrijai. Mūsu inženierzinātņu filiāle piedāvā pielāgotus 

risinājumus optiskajā projektēšanā, optiskajā pētniecībā un attīstībā, savukārt mūsu personāla atlases 

nodaļa darbojas visā pasaulē, lai piemeklētu labākos talantus optikā, optomechanikā un 

optoelektronikā. 

Mēs esam dinamisks uzņēmums, kas meklē proaktīvu un pozitīvi domājošo asistentu/-i ar lieliskām 

komunikācijas prasmēm, lai paplašinātu mūsu klientu bāzi un atbalstītu mūsu attīstību starptautiskā 

mērogā. Mēs meklējam cilvēku ar stingru atbildības sajūtu, vēlmi strādāt nelielā komandā un augt 

kopā ar mums. 

Šajā amatā Tu strādāsi ciešā sadarbībā ar mūsu attīstības menedžeri. Darba vieta būs mūsu mājīgajā 

birojā Jūrmalā, kas atrodas skaistās Lielupes krastā. 

 

Šajā pozīcijā Tu: 

- Meklēsi klientu kontaktus, izmantojot dažādus kanālus (telefonu, internetu, e-pastu, profesionālos 

tīklus u.c.) 

 - Veiksi pārrunas ar potenciālajiem klientiem telefoniski un iepazīstināsiet ar mūsu uzņēmumu 

-Identificēsi klientu vēlmes un vajadzības  

- Sazināsies ar potenciālajiem klientiem (telefoniski un izmantojot e-pastu) 

 - Nodrošināsi labu attiecību uzturēšanu un komunikāciju ar klientiem 

- Pārvaldīsi un klasificēsi mūsu klientu datubāzi 

 - Atbalstīsi mārketinga materiālu izstrādi 

- Nodrošināsi klientu un personāla atlases komandas veiksmīgu sadarbību 

- Izpratīsi un noteiksi jaunās pozīcijas prasības 

- Nodrošināsi saskarsmi ar klientu, saistībā ar piedāvātajiem kandidātu profiliem 



- Nodrošināsi efektīvu atgriezenisko saiti starp klientu un personāla atlases komandu 

Prasības: 

Ļoti laba angļu valoda gan mutiski, gan rakstiski 

Lieliskas komunikācijas prasmes 

Pārliecinātība par sevi tiekoties klātienē  

Microsoft Office zināšanas 

Spēja pielāgoties mūsu darba tehniskajai pusei 

Vācu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību 

Pieredze klientu meklēšanā no B2B tiks uzskatīta par priekšrocību 

Personība: 

Esi komunikabls/-a. Tu patiesi izbaudi sarunas un spēj veidot dialogu 

Gatavs /-a izaicinājumam un jūti entuziasmu jaunu tirgu iekarošanā 

Jūties komfortabli, uzrunājot svešus cilvēkus 

Tev piemīt atbildības sajūta un stingri darba ētikas principi 

Tev piemīt augsta stresa noturība pret nestandarta situācijām 

Tu spēj labi organizēt savu darbu un strādāt individuāli 

Mēs piedāvājam: 

Darbu multi-kulturālā, starptautiska mēroga uzņēmumā 

Lielas izaugsmes un autonomijas iespējas 

 

Esi iedvesmots /-a? Tad Tev, notiekti, vajadzētu ar mums sazināties! Sūti savu CV un motivācijas 

vēstuli, mūsu biznesa attīstības vadītājai, uz e-pasta adresi:  oksana.ibisova@scoptique.com vai zvanot, 

0033 9 72 37 93 94. 

Šī amata izpildei, nepieciešama darba atļauja Eiropas Savienībā. 
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