
   
 

AGROLATS GRUPA ir dinamiski augoša uzņēmumu apvienība, kas jau vairāk nekā 25 gadus darbojas 
tautsaimniecībai būtiskās pamatnozarēs – lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, kā arī mazumtirdzniecībā 
un dažāda veida pakalpojumu sniegšanā. AGROLATS GRUPA šodien apvieno uzņēmumus ar vienādu izpratni, 
vērtībām un pieeju biznesa attīstībai, kā arī mērķi veidot ilgtspējīgu, savstarpēji atbalstošu uzņēmējdarbības 
vidi Latvijā un sniegt savu ieguldījumu kopējā tautsaimniecības attīstībā. 

  
AS Agrolats Holding aicina savai komandai pievienoties Mārketinga speciālistu, kura amata pienākumos 

būs atbalsta sniegšana Agrolats Grupas uzņēmumiem mārketinga un komunikācijas jomā.  
 

Uzticēsim: 
- Gan mārketinga un komunikācijas projektu izstrādi, gan arī ikdienas mārketinga aktivitāšu plānošanu, 

realizāciju un izvērtēšanu dažādiem uzņēmumiem un zīmoliem; 
- Sociālo tīklu satura radīšanu un pārvaldīšanu; 
- Mājas lapu satura veidošanu un administrēšanu; 
- Mārketinga un komunikācijas materiālu sagatavošanu; 
- Zīmolu atpazīstamības veicināšanu. 

 

Sagaidām: 
- Vismaz divu gadu rezultatīvu darba pieredzi kādā no vadošajām mārketinga / reklāmas aģentūrām; 
- Augstāko izglītību mārketingā vai līdzvērtīgā specialitātē; 
- Spēju apkopot aktuālo informāciju un pārvērst to saistošā saturā; 
- Izcilas latviešu valodas rakstības prasmes, ar spēju rakstīt kvalitatīvus tekstus; 
- Pieredzi darbā ar digitālajiem medijiem, izpratni par to darbību un atbilstošu rīku izmantošanu; 
- Pieredzi darbā ar maketēšanas un attēlu apstrādes programmām uzskatīsim par priekšrocību; 
- Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;  
- Spēju plānot un organizēt savu darbu; 
- Iniciatīvu, radošumu un pozitīvu attieksmi; 
- Labas MS Office prasmes; 
- Teicamas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos; 
- B kategorijas autovadītāja apliecību. 

Piedāvājam: 
- Radošu, dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu lielākajā vietējā kapitāla uzņēmumu Grupā 

Latvijā;  
- Darbu ar aizraujošiem zīmoliem; 
- Iespēju izmantot praksē savu profesionālo pieredzi, realizēt idejas un veicināt zīmolu attīstību; 
- Stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, kas atkarīgs no Tavas pieredzes un kvalifikācijas: 1600 – 2000 

eiro (bruto); 
- Veselības apdrošināšanu un citus labumus;  
- Darba vietu Mārupē. 

CV un pieteikumu gaidīsim uz e-pastu: agnese.muceniece@holding.lv, līdz 2022. gada 31. janvārim. 

* Personas datu apstrādes pārzinis ir: AS Agrolats Holding. Informējam, ka nosūtot savu CV (dzīves gājumu), Jūs piekrītat, ka Jūsu 
personas dati tiks apstrādāti, lai novērtētu kandidāta iespēju ieņemt norādīto amatu un nodrošinātu atlases konkursa norisi. 


