
 
 
Mūsa Motors Rīga ir viena no pirmajām un lielākajām kompānijām Latvijā, kas kopš 1993.gada nodarbojas ar 
dažādu marku jaunu un mazlietotu automašīnu tirdzniecību. Šobrīd uzņēmums ir Renault, Volvo un Dacia 
oficiālais pārstāvis Latvijā. Mūsa Motors Rīga specializētie autoservisi nodrošina plaša spektra augstas 
kvalitātes auto remontdarbus, kā arī nodarbojas ar mazlietotu automobiļu un rezerves daļu tirdzniecību. 
 

Aicinām pievienoties mūsu komandai  
lietoto automobiļu tirdzniecības konsultantu 

 
Darba apraksts: 

- Realizēt uz klientu apmierinātību orientētu darbu 
- Pildīt noteiktos automobiļu pārdošanas plānus 
- Veikt nepieciešamo pārdošanas dokumentu savlaicīgu noformēšanu 
- Realizēt potenciālo klientu piesaistīšanas programmu 
- Pārzināt lietoto automobiļu tirgus norises un tirdzniecības specifiku, ieskaitot cenu veidošanos, 

aprīkojumu, modeļus un konkurentu darba metodes 
- Pārzināt automašīnu nolietojuma aprēķina metodes un spēt tās izklāstīt klientiem 

 
Prasības: 

- Izglītība: vismaz vidējā 
- Zināšanas: Latviešu, krievu, angļu valoda. Derīga B kategorijas autovadītāja apliecība, datorzināšanas 
- Prasmes: Pārdevēja talants, zināšanas par automašīnu uzbūvi un to ekspluatāciju, spēja strādāt 

komandā 
- Pieredze: Veiksmīga darba pieredze pārdošanas jomā un aktīvā klientu piesaistīšanā. Iepriekšēja darba 

pieredze līdzīgā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību. 
- Īpašības: Pozitīva attieksme, pašiniciatīva, elastīgums, disciplinētība, atbildības sajūta 

 
Piedāvājam: 

- Nepieciešamo apmācību darba pienākumu veikšanai 
- Darbu stabilā, pieredzes bagātā un augošā uzņēmumā 
- Labu tehnisko nodrošinājumu un darba apstākļus 
- Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas 
- Draudzīgu kolektīvu un drošu darba vidi 
- Mēneša atalgojumu 1600 EUR, pirms nodokļu nomaksas 
- Visas sociālās garantijas un dažādus papildus bonusus 

 
Darba vieta: Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatve 5 
 
Lūdzam aizpildīt pieteikumu, pievienojot CV un pieteikuma vēstuli līdz 31.03.2019. 
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs izturējuši 1.atlases kārtu. 
 
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus SIA “Mūsa Motors 
Rīga”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, 
lūdzam apmeklēt mājas lapu musamotors.lv 
 
SIA „Mūsa Motors Rīga” 
Reģistrācijas Nr. 40003161493 
K.Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004  
Tālrunis: 67066150, e-pasts: vakance@mmg.lv  
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