Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Ogres filiālē ( aktualizācijas datums 02.06.2021.)

VAKANTĀS DARBA VIETAS
(Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Darba devējs

Liena Muceniece

SIA "Rosetum"

Profesija

sezonas
lauksaimniecības
strādnieks

palīgstrādnieks

Darba
Darba vietas
vietu skaits
adrese

Prasības
pretendentiem

Darba devēja
kontaktinformācija

1

"Puteņi",
Lielvārdes
pag.,
Lielvārdes nov.

2

Fiziski vesels,
psihiski
līdzsvarots.
Vēlme būt
palīgam viesu
namā un tam
pieguļošajā lauku
teritorijā.
Motivēta
attieksme
darbam un jaunas
"Saules",
pieredzes
27474856,
Birzgales pag.,
apguvei, vērsta uz info@rosetum.lv
Ķeguma nov.
sadarbību,
uzdevuma
izpratni,
iedziļināšanos,
apstākļu
noskaidrošanu
nepieciešamā
uzdevuma
izpildei. Spēja
patstāvīgi veikt
darbu.

22338082,
lm@lienasmedus.lv

Plānotais darba
periods

Atlases norises laiks un NVA Filiāles darbinieka
vieta
kontaktinformācija

Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs

Darba vietu
skaits

Profesija

jūlijs

20260140

Liena Muceniece

sezonas lauksaimniecības
strādnieks

1

augusts

20260140

SIA Ogres Prestižs

pārdevēja palīgs

21
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SIA "Avotu Ezītis"

viesmīlis

1

Brīvības iela
19, Ogre

Pilngadība,
latviešu valodas
zināšanas,
iespējas strādāt
gan pilnu slodzi
gan nepilnu laiku, 26410670,
atkarībā no
ievap14@gmail.com
epidemioloģiskās
situācijas valstī,
iespēja strādāt
pēc maiņu
grafika.

augusts

20260140

SIA "Latvian amusement agency" ēkas un teritorijas dežurants

60

augusts

20260140

SIA "Latvian amusement agency" ēkas un teritorijas dežurants

48

SIA "Avotu Ezītis"

pavāra palīgs

1

Brīvības iela
19, Ogre

Latviešu valodas
zināšanas,
iespējas strādāt
gan pilnu slodzi,
gan nepilnu laiku,
26410670,
atkarībā no
ievap14@gmail.com
epidemioloģiskās
situācijas valstī,
iespēja strādāt
pēc maiņu
grafika.

SIA "MALEVSS"

virtuves darbinieks

3

Brīvības iela
12, Ogre

Latviešu valodas
zināšanas

26690077,
birojs@malevss.lv

jūlijs, augusts

20260140

SIA "Trifi"

grāmatveža palīgs

3

SIA "MALEVSS"

pavāra palīgs

1

Brīvības iela
12, Ogre

Latviešu valodas
zināšanas

26690077,
birojs@malevss.lv

augusts

20260140

Ķeguma novada pašvaldība

dārzniecības strādnieks

16

SIA "MALEVSS"

palīgstrādnieks (siera
2
cehā)

Brīvības iela
12, Ogre

Latviešu valodas
zināšanas, ne
jaunāks par 18
gadiem

26690077,
birojs@malevss.lv

jūlijs, augusts

20260140

Ķeguma novada pašvaldība

skolotāja palīgs

8

Ķeguma novada pašvaldība
Ķeguma novada pašvaldība
Ķeguma novada pašvaldība
Ķeguma novada pašvaldība
SIA "Rosetum"
SIA "VITA mārkets"

palīgstrādnieks
virtuves darbinieks
lietvedības sekretārs
apkopējs
palīgstrādnieks
pārdevēja palīgs

4
1
1
2
3
8

SIA "MAXIMA Latvija"

preču izvietotājs

15

SIA "Kustības brīvība"

nomas punkta darbinieks

9

SIA "Kustības brīvība"

sporta pasākumu organizators 3

SIA "Avotu Ezītis"
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viesmīlis

2
2

SIA "Avotu Ezītis"

viesmīlis

SIA "Māris& Co"

pārdevēja palīgs

SIA "Māris& Co"

virtuves darbinieks

SIA Rutare

preču/ielas pārdevējs

9

SIA Elodeja

palīgstrādnieks

2

6
6

Ogres novada pašvaldības
Madlienas pagasta pārvalde

palīgstrādnieks

6

Ikšķiles novada pašvaldība

labiekārtošanas strādnieks

53

SIA "MALEVSS"

virtuves darbinieks

2

SIA "MALEVSS"

pavāra palīgs

2

SIA "MALEVSS"

palīgstrādnieks (siera cehā)

1

SIA "BEAMS"
SIA "R.D.A."

teksta ievadītājs
pārdevēja palīgs

3
2

ZS "Lībieši"

lauksaimniecības
palīgstrādnieks

4

Ogres rajona slimnīca
SIA Ogres Prestižs

arhivārs (palīgs)
palīgstrādnieks

11
12

SIA "OLIVERSS"

ārstniecības iestādes klientu un
3
pacientu reģistrators
Kopā:

Kopā:

11

NVA Ogre filiāles nodarbinātības organizators Daiga Torstere
Kontaktinformācija: 20260140
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