
Lielākais nekustamo īpašumu uzņēmums Latvijā LATIO aicina pievienoties 

Veiksmīgam darbam būs nepieciešams:

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN BIZNESA
VĒRTĒŠANAS GRUPAS VADĪTĀJU

 

Tava atbildība: 
Uzņēmējdarbības un biznesa vērtēšanas grupas vadīšana, tās darba organizēšana un attīstība.

Tev uzticēsim:
vadīt un attīstīt uzņēmējdarbības un biznesa vērtēšanas komandu - grupu, pārraudzīt tās
ikdienas darbu, atbildēt par tās izpildes rezultātiem;
veidot sadarbību ar bankām un līzinga kompānijām vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā;
sagatavot stratēģiju SIA “Latio” sniegto vērtēšanas pakalpojumu popularizēšanai un pārdošanai;
konsultēt Vērtēšanas daļas vērtētājus un pārbaudīt izpildītos darbus-vērtējumus;
izstrādāt, ieviest un vadīt darba pārvaldes procedūras;
kontrolēt  vērtēšanas grupas līgumu un saistību pret klientiem un bankām izpildi,
sekot izpildes termiņiem.

Tu saņemsi iespēju:
kļūt par daļu no jaudīgākās nekustamo īpašumu komandas Latvijā;
iegūt unikālas zināšanas un prasmes;
izbaudīt darba vidi stilīgā Rīgas birojā;
iegūt sociālās garantijas;
konkurētspējīgu atalgojumu -  sākot no 3000.00 EUR (bruto).

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Latio” (reģ.nr 41703000843), Elizabetes iela 21A-102, Rīga, LV-1010.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka:
1
2.

Jūsu iesniegtā informācija tiks saglabāta 6 mēnešus no brīža, kad tiks noslēgts darba līgums ar izvēlēto kandidātu

Ja šis izaicinājums ir Tevi uzrunājis, lūdzam pieteikties līdz 30.12.2021.,
nosūtot CV un informāciju par saviem sasniegumiem ar norādi „Uzņēmējdarbības

un biznesa vērtēšanas grupas vadītājs" uz e-pastu: personals@latio.lv

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz tikšanos klātienē.

augstākā izglītība ekonomikā vai biznesa vadībā, 
zināšanas par biznesa un īpašuma vērtēšanas teoriju, ieguldījumu analīzi, �nanšu
grāmatvedību un �nanšu pārskatu analīzi; 
pieredze biznesa vērtēšanas metožu pielietošanā praksē, �nanšu modeļu sagatavošanā;
LĪVA profesionālās kvali�kācijas serti�kāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
vēlama pieredze komandas vadībā;
labas mutiskas un rakstiskas zināšanas latviešu, angļu un krievu valodās;
ļoti labas MS Excel, Word pielietošanas prasmes;
labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
mērķtiecība rezultātu sasniegšanai.


