
Praktikants/-e 
Kvalitātes departamentā

Ja Tev ir:
•   Iesāktas augstākās izglītības studijas;

•   Labas datora lietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

•   Prasme analizēt, apkopot un dokumentēt 
      darba rezultātus; 

•   Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

•   Labas saskarsmes un sadarbības spējas.

Ja Tev ir svarīgi:
•   Iespēja iziet praksi vienā no vadošajiem pārtikas preču     
     mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijā;

•   Iespēja attīstīt savas komunikāciju un sadarbības       
      prasmes; 

•   Iespēja realizēt savu potenciālu un apgūt arvien jaunas   
      zināšanas;

•   Kompetentas un profesionālas komandas atbalsts,       
      veicot ikdienas pienākumus;

•   Brīva un draudzīga darba atmosfēra.

Mēs Tev uzticēsim:
•   Iegūt informāciju par Rimi struktūru, mērķiem un      
     uzdevumiem, kvalitātes politiku un tās ieviešanas     
     procesu; 

•   Iepazīties ar kvalitātes departamenta darbu, praktiski   
     piedalīties kvalitātes jautājumu risināšanā, piemēram,   
     piegādātāju un produktu izvērtēšanā;

•   Iepazīties ar uzņēmumā izmantotajām datu bāzēm un   
     to pielietošanu praksē;

•   Iepazīties ar kvalitātes kontroles pienākumiem    
     izplatīšanas centros gan pārtikas, gan nepārtikas   
     produktu uzraudzībai;

•   Apgūt praktiskas iemaņas svaigu augļu un dārzeņu   
     kvalitātes kontrolē izplatīšanas centrā.

„Rimi Latvia” ir viens no vadošajiem mazumtirgotājiem Latvijā. 
Mēs esam daļa no „ICA Gruppen”, kas ir vadošā mazum-
tirdzniecības organizācija Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu veikalos 
un birojā ir pieejami vairāk nekā 130 dažādi amati, kas dod 
daudz iespēju Tavai izaugsmei.

Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka mēs visi – lai arī ļoti dažādi – 
esam uzticīgi trīs kopīgām vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai 
un uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas vērtības, Tu šeit sastapsi daudz 
līdzīgi domājošu un draudzīgu kolēģu.

Lai arī kas Tevi pamudinātu izvēlēties “Rimi”, mēs cienīsim Tavu 
izvēli. Tādēļ pievienojies “Rimi” kolektīvam, un kopā mēs padarīsim 
katru mūsu klientu dienu mazliet vieglāku.

Paldies par atsaucību!

Jūsu CV un pieteikuma vēstules ar norādi „Praktikants/-e Kvalitātes departamentā”  
sūtiet uz e-pastu hr@rimibaltic.com

IZVĒLIES
IZAUGSMI



Praktikants/-e 
Centrālo iepirkumu departamentā

Ja Tev ir:
•   Iesāktas augstākās izglītības studijas;

•   Labas latviešu un angļu valodas zināšanas; 

•   Labas datora lietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

•   Precizitāte, patstāvība;

•   Vēlme mācīties un apgūt jaunas prasmes.

Ja Tev ir svarīgi:
•   Iespēja iziet praksi vienā no vadošajiem pārtikas preču    
     mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijā;

•   Iespēja attīstīt savas komunikāciju un sadarbības       
      prasmes; 

•   Iespēja realizēt savu potenciālu un apgūt arvien jaunas   
      zināšanas;

•   Kompetentas un profesionālas komandas atbalsts,       
     veicot ikdienas pienākumus;

•   Brīva un draudzīga darba atmosfēra.

Mēs Tev uzticēsim:
•   Sagatavot un pārbaudīt piegādātāju, preču, cenu un     
     loģistikas datus; 

•   Uzturēt produktu datu bāzi;

•   Asistēt Kategoriju vadītājiem preču sortimenta izstrādē    
     un pilnveidošanā;

•   Informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp         
     departamentiem.

„Rimi Latvia” ir viens no vadošajiem mazumtirgotājiem Latvijā. 
Mēs esam daļa no „ICA Gruppen”, kas ir vadošā mazum-
tirdzniecības organizācija Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu veikalos 
un birojā ir pieejami vairāk nekā 130 dažādi amati, kas dod 
daudz iespēju Tavai izaugsmei.

Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka mēs visi – lai arī ļoti dažādi – 
esam uzticīgi trīs kopīgām vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai 
un uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas vērtības, Tu šeit sastapsi daudz 
līdzīgi domājošu un draudzīgu kolēģu.

Lai arī kas Tevi pamudinātu izvēlēties “Rimi”, mēs cienīsim Tavu 
izvēli. Tādēļ pievienojies “Rimi” kolektīvam, un kopā mēs padarīsim 
katru mūsu klientu dienu mazliet vieglāku.

Paldies par atsaucību!

Jūsu CV un pieteikuma vēstules ar norādi „Praktikants/-e Centrālo iepirkumu departamentā”  
sūtiet uz e-pastu hr@rimibaltic.com

IZVĒLIES
IZAUGSMI



Praktikants/-e 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamentā

Ja Tev ir:
•   Iesāktas augstākās izglītības studijas;

•   Ļoti labas latviešu valodas zināšanas;

•   Labas datora lietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

•   Prasme analizēt, apkopot un dokumentēt darba
     rezultātus;

•   Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

•   Labas saskarsmes un sadarbības spējas;

•   Precizitāte, patstāvība.

Ja Tev ir svarīgi:
•   Iespēja iziet praksi vienā no vadošajiem pārtikas preču    
     mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijā;

•   Iespēja attīstīt savas komunikāciju un sadarbības       
      prasmes; 

•   Iespēja realizēt savu potenciālu un apgūt arvien jaunas   
      zināšanas;

•   Kompetentas un profesionālas komandas atbalsts,       
     veicot ikdienas pienākumus;

•   Brīva un draudzīga darba atmosfēra.

Mēs Tev uzticēsim:
•   Ikdienas atbalsta sniegšanu mārketinga un sabiedrisko
     attiecību departamenta darbiniekiem dažādos
     projektos un kampaņās.

„Rimi Latvia” ir viens no vadošajiem mazumtirgotājiem Latvijā. 
Mēs esam daļa no „ICA Gruppen”, kas ir vadošā mazum-
tirdzniecības organizācija Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu veikalos 
un birojā ir pieejami vairāk nekā 130 dažādi amati, kas dod 
daudz iespēju Tavai izaugsmei.

Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka mēs visi – lai arī ļoti dažādi – 
esam uzticīgi trīs kopīgām vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai 
un uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas vērtības, Tu šeit sastapsi daudz 
līdzīgi domājošu un draudzīgu kolēģu.

Lai arī kas Tevi pamudinātu izvēlēties “Rimi”, mēs cienīsim Tavu 
izvēli. Tādēļ pievienojies “Rimi” kolektīvam, un kopā mēs padarīsim 
katru mūsu klientu dienu mazliet vieglāku.

Paldies par atsaucību!

Jūsu CV un pieteikuma vēstules ar norādi „Praktikants/-e Mārketinga departamentā”  
sūtiet uz e-pastu hr@rimibaltic.com

IZVĒLIES
IZAUGSMI



 Praktikants/-e 
Kategoriju vadības departamentā

Ja Tev ir:
•   Iesāktas augstākās izglītības studijas;

•   Labas latviešu un angļu valodas zināšanas;

•   Labas datora lietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

•   Precizitāte, patstāvība;

•   Vēlme mācīties un apgūt jaunas prasmes.

Ja Tev ir svarīgi:
•   Iespēja iziet praksi vienā no vadošajiem pārtikas preču   
      mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijā;

•   Iespēja attīstīt savas komunikāciju un sadarbības   
      prasmes; 

•   Iespēja realizēt savu potenciālu un apgūt arvien jaunas   
      zināšanas;

•   Kompetentas un profesionālas komandas atbalsts,       
     veicot ikdienas pienākumus;

•   Brīva un draudzīga darba atmosfēra.

Mēs Tev uzticēsim:
•   Dalību dažādos ar kategoriju vadību saistītos projektos;

•   Uzturēt produktu datu bāzi;

•   Informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp      
     departamentiem.

„Rimi Latvia” ir viens no vadošajiem mazumtirgotājiem Latvijā. 
Mēs esam daļa no „ICA Gruppen”, kas ir vadošā mazum-
tirdzniecības organizācija Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu veikalos 
un birojā ir pieejami vairāk nekā 130 dažādi amati, kas dod 
daudz iespēju Tavai izaugsmei.

Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka mēs visi – lai arī ļoti dažādi – 
esam uzticīgi trīs kopīgām vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai 
un uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas vērtības, Tu šeit sastapsi daudz 
līdzīgi domājošu un draudzīgu kolēģu.

Lai arī kas Tevi pamudinātu izvēlēties “Rimi”, mēs cienīsim Tavu 
izvēli. Tādēļ pievienojies “Rimi” kolektīvam, un kopā mēs padarīsim 
katru mūsu klientu dienu mazliet vieglāku.

Paldies par atsaucību!

Jūsu CV un pieteikuma vēstules ar norādi „Praktikants/-e Kategoriju vadības departamentā”   
sūtiet uz e-pastu hr@rimibaltic.com

IZVĒLIES
IZAUGSMI



 Praktikants/-e 
Personālvadības departamentā 

Ja Tev ir:
•   Iesāktas augstākās izglītības studijas;

•   Ļoti labas latviešu valodas zināšanas;

•   Prasme analizēt, apkopot un dokumentēt darba    
      rezultātus;

•   Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

•   Labas saskarsmes un sadarbības spējas;

•   Precizitāte, patstāvība.

Ja Tev ir svarīgi:
•   Iespēja iziet praksi vienā no vadošajiem pārtikas preču   
      mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijā;

•   Iespēja attīstīt savas komunikāciju un sadarbības   
      prasmes; 

•   Iespēja realizēt savu potenciālu un apgūt arvien jaunas   
      zināšanas;

•   Kompetentas un profesionālas komandas atbalsts,       
     veicot ikdienas pienākumus;

•   Brīva un draudzīga darba atmosfēra.

Mēs Tev uzticēsim:
•   Personāla lietvedības dokumentu šķirošanu un   
      kārtošanu;

•   Personāla lietvedības dokumentu sagatavošanu    
      nodošanai arhīvā;

•   Dažādu personāla datu atskaišu sagatavošanu;

•   Dalību un iesaistīšanos dažādos personālvadības    
     projektos;

„Rimi Latvia” ir viens no vadošajiem mazumtirgotājiem Latvijā. 
Mēs esam daļa no „ICA Gruppen”, kas ir vadošā mazum-
tirdzniecības organizācija Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu veikalos 
un birojā ir pieejami vairāk nekā 130 dažādi amati, kas dod 
daudz iespēju Tavai izaugsmei.

Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka mēs visi – lai arī ļoti dažādi – 
esam uzticīgi trīs kopīgām vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai 
un uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas vērtības, Tu šeit sastapsi daudz 
līdzīgi domājošu un draudzīgu kolēģu.

Lai arī kas Tevi pamudinātu izvēlēties “Rimi”, mēs cienīsim Tavu 
izvēli. Tādēļ pievienojies “Rimi” kolektīvam, un kopā mēs padarīsim 
katru mūsu klientu dienu mazliet vieglāku.

Paldies par atsaucību!

Jūsu CV un pieteikuma vēstules ar norādi „Praktikants/-e Personālvadības departamentā”   
sūtiet uz e-pastu hr@rimibaltic.com

IZVĒLIES
IZAUGSMI



Praktikants/-e 
Loģistikas un Piegādes tīkla departamentā

Ja Tev ir:
•   Iesāktas augstākās izglītības studijas;

•   Labas datora lietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);

•   Labas latviešu un angļu valodas zināšanas;

•   Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

•   Precizitāte, patstāvība;

•   Vēlme mācīties un apgūt jaunas prasmes.

Ja Tev ir svarīgi:
•   Iespēja iziet praksi vienā no vadošajiem pārtikas preču   
      mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijā;

•   Iespēja attīstīt savas komunikāciju un sadarbības   
      prasmes; 

•   Iespēja realizēt savu potenciālu un apgūt arvien jaunas   
      zināšanas;

•   Kompetentas un profesionālas komandas atbalsts,       
     veicot ikdienas pienākumus;

•   Brīva un draudzīga darba atmosfēra.

Mēs Tev uzticēsim:
•   Transporta dokumentu apstrādi;

•   Transporta pasūtījumu veidošanu un apstrādi;

•   Asistēt starptautisko pārvadājumu speciālistiem    
      transporta plānošanā un uzraudzīšanā;

•   Informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp       
      piegādātajiem un pārvadātajiem.

„Rimi Latvia” ir viens no vadošajiem mazumtirgotājiem Latvijā. 
Mēs esam daļa no „ICA Gruppen”, kas ir vadošā mazum-
tirdzniecības organizācija Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu veikalos 
un birojā ir pieejami vairāk nekā 130 dažādi amati, kas dod 
daudz iespēju Tavai izaugsmei.

Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka mēs visi – lai arī ļoti dažādi – 
esam uzticīgi trīs kopīgām vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai 
un uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas vērtības, Tu šeit sastapsi daudz 
līdzīgi domājošu un draudzīgu kolēģu.

Lai arī kas Tevi pamudinātu izvēlēties “Rimi”, mēs cienīsim Tavu 
izvēli. Tādēļ pievienojies “Rimi” kolektīvam, un kopā mēs padarīsim 
katru mūsu klientu dienu mazliet vieglāku.

Paldies par atsaucību!

Jūsu CV un pieteikuma vēstules ar norādi „Praktikants/-e Loģistikas un Piegādes tīkla departamentā”   
sūtiet uz e-pastu hr@rimibaltic.com

IZVĒLIES
IZAUGSMI


