Lielākais nekustamo īpašumu uzņēmums Latvijā LATIO aicina pievienoties

UZŅĒMĒJDARBĪBAS / BIZNESA
VĒRTĒŠANAS EKSPERTU
darbam Rīgā (visā Latvijā)
Tavs mērķis:
attīstīt uzņēmuma konkurētspēju uzņēmējdarbības vērtēšanā, nodrošinot biznesa un nemateriālo aktīvu,
kā arī specializēto un paaugstinātas sarežģītības objektu novērtēšanu.

Tava atbildība:
uzņēmējdarbības, pašu kapitāla, nemateriālo aktīvu, īpašuma portfeļu, kā arī specializēto objektu novērtēšana.

Tev uzticēsim:

veikt biznesa un specializēto objektu novērtēšanu un vērtējumu atskaites sagatavošanu;
veikt uzņēmumu ﬁnanšu analīzi, uzņēmuma aktīvu un pasīvu izvērtēšanu;
veidot uzņēmumu un investīciju projektu ﬁnanšu modeļus, analizēt investīciju projektu darbības rādītājus;
vērtēšanas procesā iegūto tirgus datu informāciju uzkrāt uzņēmuma datu bāzē Vērtēšanas daļas
darba produktivitātes uzlabošanai;
vērtēšanas metodikas izstrādi un uzraudzību;
konsultēt Vērtēšanas daļas speciālistus un pārbaudīt izpildītos darbus-vērtējumus.

Veiksmīgam darbam būs nepieciešama:

augstākā izglītība ekonomikā/biznesa vadībā,
zināšanas par biznesa un īpašuma vērtēšanas teoriju, ieguldījumu analīzi, ﬁnanšu grāmatvedībā un
ﬁnanšu pārskatu analīzē;
pieredze biznesa vērtēšanas metožu pielietošanā praksē, ﬁnanšu modeļu sagatavošanā;
pieredze līdzvērtīgā amatā un LĪVA profesionālās kvaliﬁkācijas sertiﬁkāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
labas mutiskas un rakstiskas zināšanas latviešu, angļu un krievu valodās;
labas argumentācijas spējas;
spēja strādāt ar lielu informācijas daudzumu, analizēt, strukturēt un salīdzināt datus, izceļot galveno;
ļoti labas MS Excel, Word prasmes;
labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Tu saņemsi:
iespēju realizēt savu profesionālo potenciālu, strādājot mūsdienīgā, dinamiskā darba vidē;
iespēju pilnveidot savas zināšanas kopā ar vadošajiem jomas speciālistiem;
individuāliem mērķiem un darba rezultātiem piesaistītu motivējošu atlīdzību, sākot no 2500 EUR (Bruto)

Nodrošinām:

automašīnu darba vajadzībām;
profesionālās apmācības;
mūsdienīgu un ērtu biroju Rīgas Klusajā centrā;
attālinātā darba iespējas.

Ja šis izaicinājums ir Tevi uzrunājis, lūdzam pieteikties līdz 28.10.2021.,
nosūtot CV un informāciju par saviem sasniegumiem ar norādi
„uzņēmējdarbības/biznesa vērtēšanas eksperts" uz e-pastu: personals@latio.lv
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz tikšanos klātienē.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka:
1 Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Latio” (reģ.nr 41703000843), Elizabetes iela 21A-102, Rīga, LV-1010.
Jūsu iesniegtā informācija tiks saglabāta 6 mēnešus no brīža, kad tiks noslēgts darba līgums ar izvēlēto kandidātu.

