
 

 

SIA "Spectre Latvia" ir viens no mūsdienīgākajiem tekstilapstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas specializējas funkcionālo 

aktīvās atpūtas un sporta apģērbu ražošanā un izstrādē, tādiem atzītiem zīmoliem kā “Mammut”, “Houdini”, “Ternua”, 

“Gore Cycling” un citiem. Laužot industrijas tradīcijas, uzņēmums ir dumpinieks, kas, pielietojot Lean metodoloģiju, 

mērķtiecīgi strādā pie nepārtrauktiem uzlabojumiem, procesu pilnveidošanas un jaunu tehnoloģiju izstrādes vēl labāku 

rezultātu sasniegšanai. Uzņēmuma galvenās vērtības ir inovācijas, godprātīgums, iesaiste un sociālā atbildība, kam par 

apliecinājumu ir iegūtais SA8000 (sociālās atbildības) sertifikāts. 

Uzņēmumā Spectre Latvia ir ap 500 darbinieku komanda un vēl vairāk kā 750 Dānijā un Vjetnamā, kura aicina savai 

komandai pievienoties PRAKSĒ PERSONĀLVADĪBĀ, ar iespējām turpināt darba attiecības veiksmīgas sadarbības 

gadījumā. Prakses vieta Kalnciemā, Jelgavas nov. 

Prakses laikā uzticētie pienākumi un iesaiste: 

 Atbalsts darbā ar personāla lietvedības dokumentiem, to sagatavošanu; 

 Iesaisti darbinieku apmācību, sociālo aktivitāšu plānošanā un organizēšanā; 

 Līdzdarbošanos uzņēmuma  daudzveidīgo personāla vadības un attīstības procesu nodrošināšanā; 

Lieliski, ja tev ir:  

 Pamatzināšanas vai neliela pieredze personālvadībā, psiholoģijā vai uzņēmuma vadīšanā; 

 Labas datorprasmes (Word, Exel, PowerPoint, ERP sistēmas); 

 Spēja brīvi komunicēt gan latviešu, gan angļu valodā (mutiski un rakstiski); 

 Spēja un vēlme patstāvīgi organizēt un veikt uzticētos pienākumus;  

 Spēja un vēlme darboties komandā un vēlme dalīties ar idejām; 

Uzņēmums piedāvā: 

 Dinamisku prakses iespēju starptautiskā, stabilā un modernā tekstilapstrādes 
uzņēmumā Latvijā; 

 Uz vērtībām balstītu kultūru; 

 Nodrošinātu transportu no/ uz prakses vietas; 

 Draudzīgu, mūsdienīgu un sakoptu darba vidi;  

 Profesionālus kolēģus, kuri palīdzēs nostiprināt teorētskās zināšanas dzīvē; 

 Prakses ilgums: Sākot no 2 mēnešiem (kopumā vismaz 20 stundas nedēļā); 

  

Ja uzskati, ka šī prakses iespēja tevi uzrunā, ka tev ir vēlme uzkrāt un attīstīt pieredzi 
personālvadībā, droši raksti man – santa.goleva@spectre.lv  vai darbs@spectre.lv 
(pielikumā pievienojot informāciju par sevi un jautājumus, ja tādi radušies) vai zvani +371 
26 330 630. Vairāk informāciju par uzņēmumu atradīsi www.spectre.dk un www.spectre.lv, 
kā arī FB @spectrelatvia  
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