Mūsa Motors Rīga ir dibināta 1993. gadā un ir viena no pirmajām kompānijām, kas
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 rezerves daļu
tirdzniecību.
Volvo Cars ir pirmais automobiļu ražošanas uzņēmums pasaulē, kurš izveidojis jauna tipa
auto darbnīcas, kas palīdzēs klientiem atvieglot rūpes par automobili. Atsakoties no vecajām darba
metodēm, esam pieņēmuši jaunu stratēģiju tehniskās apkopes un remonta veikšanai auto
darbnīcā. Mēs to dēvējam par Volvo individuālo apkalpošanu, kas ievērojami atvieglos un padarīs
ērtāku klientu automobiļa uzturēšanu. Ja vēlies būt daļa no nākotnes, šī iespēja domāta Tev!

aicina darbā
automehāniķi
Darba apraksts:
-

Kontaktēšanās ar klientu, vēlmju noskaidrošana, automobiļa pieņemšana remontā;
Volvo vieglo automašīnu remontu un apkopju veikšana atbilstoši ražotāja noteiktajiem
standartiem;
Volvo vieglo automašīnu elektrosistēmas kļūdu paziņojumu nolasīšana un primārās
diagnostikas veikšana;
Remonta gaitas dokumentēšana un paveiktā izskaidrošana klientiem;
Papildus remonta darbu un izmaksu saskaņošana;
Uzņēmuma un ražotāja noteikto standartu un procedūru ievērošana;
Līdzdarbošanās remonta standartu un procedūru izstrādē.

Prasības kandidātiem:
-

Automašīnas uzbūves un remonta tehnoloģijas zināšanas;
Pieredze automehāniķa amatā (pieredze darbā ar Volvo automašīnām tiks uzskatīta par
priekšrocību);
Labas komunikācijas un pārliecināšanas prasmes;
Vidējās pakāpes profesionālā izglītība attiecīgajā jomā;
Datora zināšanas;
Entuziasms;
Prasme strādāt individuāli, kā arī komandā;
Latviešu valodas zināšanas. Vēlamas arī angļu un krievu valodas zināšanas.

Uzņēmums piedāvā:
- Nepieciešamo apmācību darba pienākumu veikšanai;
- Darbu stabilā, pieredzes bagātā un augošā uzņēmumā;
- Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas;
- Draudzīgu kolektīvu un drošu darba vidi;
- Atalgojumu līdz EUR 2000, pirms nodokļu nomaksas, mēnesī un visas sociālās garantijas.

Darba vieta: Rīga, Skanstes iela 33.
Lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Volvo automehāniķis” uz norādīto e-pasta adresi.
Būsim pateicīgi par visiem pieteikumiem, bet 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”. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka
sasniegšanai varat iepazīties mūsu mājas lapā.
SIA „Mūsa Motors Rīga”
Reģistrācijas Nr. 40003161493
Skanstes iela 33, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67066150, e-pasts: vakance@mmg.lv

