Vairāk nekā 10 gadus PK Serviss darbojies Latvijā, bieži iesaistoties projektos Zviedrijā un
veicot darbus PEAB uzdevumā. Ar mūsu ievērojamāko projektu sarakstu iespējams iepazīties
mājaslapā PKServiss.lv.
Kā mūsu būvvietas vadītājam Zviedrijā Jums būs jāapkalpo 300km liela platība, regulāri
braukājot starp Upsālu, Vesterosu, Nīkopingu un Stokholmu. Jūsu galvenais uzdevums būs
veicināt efektīvu informācijas apmaiņu starp klientiem, būvvietas darba vadītājiem un projekta
vadītājiem Stokholmas ofisā. Šis uzdevums paredzēs saskaņošanas, lēmumu pieņemšanas,
koordinēšanas, asistēšanas un uzraudzīšanas darbus. Angļu un zviedru valodas zināšanas tiks
attīstītas piecu nedēļu ilgā sagatavošanas periodā Rīgā.
Pārlieciniet mūs, ka jūs spējat ne tikai vadīt savu automašīnu, bet arī vadīt cilvēkus un iespaidot
viņus īstu panākumu gūšanai!

BŪV VIETAS VADĪTĀ JS
Pievienojieties mūsu Zviedrijas birojam un ļaujiet savu karjeru attīstīt vertikālā trajektorijā!

Prasības:
•V
 ismaz trīs gadu pieredze līdzīgā darbā pēc
grāda iegūšanas būvniecībā
• Angļu valodas zināšanas saziņas līmenī
• Derīga autovadītāja apliecība

uz Vesterosu

Regulārais brauciens: CCC km*

Mēs piedāvājam:
• Palīdzību ar pārcelšanos un dzīvošanu Zviedrijā
• Specializācijas uzlabošanu un valodu kursus
• Reālas izaugsmes iespējas un lieliskus ilgtermiņa
karjeras mērķus
• Konkurētspējīgu Zviedrijas līmeņa atalgojumu
• Uzņēmuma automašīnu

Stokholma

uz Nīkopingu

*300
PRIME Recruitment ir starptautisks darbinieku rekrutēšanas uzņēmums, kas koncentrējas uz piemērotas personas
pieskaņošanu atbilstošajai kultūrai klientu organizācijā, un šo uzdevumu veiksmīgi pilda jau kopš 1997.gada. Mūsu klientu
vidū ir vadošas starptautiskas kompānijas dažādās nozarēs, kuras pie mums atgriežas, lai iegūtu sev jaunus darbiniekus.
Personas, kuru ieteiktais kandidāts tiks izvērtēts šim vai kādam citam amatam, ko piedāvā PRIME
Recruitment, tiks atalgotas ar „Romantiskām vakariņām divām personām” vai kā citādi. Piesakoties,
vienkārši norādiet atslēgas vārdus „Kandidātu medības”.

sadarbībā
ar:
in cooperation with:

Ja tas Jūs interesē, tad mēs vēlētos redzēt Jūsu pieteikuma vēstuli (vismaz 1-1,5 A4 lapas) un CV angļu
valodā, kuru nepieciešams nosūtīt uz e-pastu office@prime.lv ar atzīmi K 18-101-1-PR-1. Pastāstiet mums,
kāpēc Jūs esat vispiemērotākais, lai mēs varētu sarunāt tikšanos, vai zvaniet +371 29 360 813.
PĒDEJAIS TERMIŅŠ: piektdiena 22. maijs (saņemts).

in cooperation with:

SIA PRIME Recruitment (reg. Nr. 40003446228) darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts Labklājības Ministrijas licenci 18/2010 no 27.08.2010.

uz Upsālu

