Vakanču gadatirgus Liepājā - lieliska iespēja
atrast darbu vai darbinieku

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 10. aprīlī no pulksten 11.00 līdz 17.00 aicina
ikvienu darba meklētāju apmeklēt Vakanču gadatirgu un izstādi „Darbs un karjera
2013”Liepājā, Liepājas latviešu biedrības namā, Rožu laukumā 5/6. PROGRAMMA.
Piedaloties vakanču gadatirgos, darba devēji varēs gan atrast piemērotus darbiniekus,
gan prezentēt savu uzņēmumu. Gadatirgus laikā būs iespēja ne tikai klātienē informēt
par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, bet arī
veikt pirmās darba intervijas ar sev piemērotākajiem kandidātiem.
Kurzemes reģionā darbiniekus sezonas vai pastāvīgam darbam meklēs vairāk nekā 20
darba devēji, to vidū tādi uzņēmumi kā „Ūdensputni”, „Grifs AG”, „Pērkones Liedags”,
„CX2”, „ARTA –F”, „Tonus Elast”, „GC Grand”, „Beaver”, „Fraulana”, „Abro Pro”, „Taxi
Kurir Latvia”, ”AHG”, „Sun Exito”, „ECO ARM”, „Daga”, „Graliņi”, zemnieku saimniecība
‘’Ciemgaļi’’ u.c.
Kopumā darba meklētājiem tiks piedāvātas vairāk nekā 100 vakances, darba devējiem
ir nepieciešams, piemēram, projekta vadītājs, apsardzes darbinieks, konditors,
viesmīlis, pārdevējs, slīpētājs, asinātājs, izvirpotājs, remontatslēdznieks, tehnologs –
programmētājs, šuvējs, miesnieks, laivu izgatavotājs, apdrošināšanas konsultants,
florists, eksporta speciālists, lentzāģu operators, grāmatvedis, medicīnas māsa,
sociālais aprūpētājs, darba aizsardzības speciālists u.c.
Pasākuma laikā ikviens varēs uzzināt arī par NVA sniegtajiem pakalpojumiem – par

apmācību un nodarbinātības iespējām, par pakalpojumiem bezdarbniekiem, darba
meklētājiem un darba devējiem, kā arī saņemt karjeras konsultācijas vai informāciju,
kā meklēt darbu plašākajā CV un vakanču datu bāzē Latvija – NVA CV/Vakanču portālā
(http://cvvp.nva.gov.lv/). NVA stendā interesenti varēs saņemt daudzpusīgu informāciju
un konsultācijas par darba devēju pieteiktajām vakancēm Liepājā, Kuldīgā, Saldū,
Talsos un Ventspilī.
Tāpat pasākuma laikā plaši būs pārstāvētas arī apmācību un izglītības iestādes,
piemēram, RTU Liepājas filiāle, Liepājas Universitāte, Liepājas Valsts tehnikums,
Cīravas profesionālā vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā
vidusskola, Unify (studijas Nīderlandē), Skrivanek Baltic. Vakanču gadatirgus un
izstādes „Darbs un karjera 2013” apmeklētāji varēs iegūt informāciju un konsultācijas
par izglītības un karjeras iespējām Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.
Savukārt Liepājas latviešu biedrības nama Galeriju zālē no pulksten 11.20 līdz 15.40
NVA, dažādas organizācijas un uzņēmēji prezentēs savus pakalpojumus un labās
prakses piemērus. Turpat būs pieejama informācija par uzņēmumiem un to
pakalpojumiem.
Aicinām plašsaziņas līdzekļus uz Vakanču gadatirgus un izstādes „Darbs un karjera
2013” oficiālo atklāšanu 10. aprīlī pulksten 11.30. Pasākumu atklās NVA Liepājas
filiāles vadītāja D. Baumane un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
S.Golde. (Pielikumā: Vakanču gadatirgus un izstādes programma Liepājā).
Atgādinām, ka NVA šogad uzsāk vakanču gadatirgu pasākumu īstenošanu visā Latvijā,
lai reģionos piedāvātu aktuālās sezonālās vakances dažādās profesionālās darbības
jomās. Nākamie Vakanču gadatirgi notiks 17.aprīlī – Jūrmalā (Kauguru kultūras namā)
un 1. maijā – Rēzeknē (Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā). Sabiedrisko attiecību
nodaļa
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