
 
Vai esat gatavs darīt darbu, kas nodrošinātu darbinieku esošo tiesību un labāku darba 

apstākļu uzlabošanu? Vai esat gatavs kaut ko mainīt? Vai Jūs meklējat darbu, kas veicinātu 

darba ņēmēju ekonomiskā un sociālā taisnīguma pieaugumu?  

Ja Jūs atbildējāt uz kādu no šiem jautājumiem ar "jā", tad šis darbs ir domāts Jums. 

 

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS ir 

organizācija, kas palīdz darba ņēmējiem pastāvēt par savām tiesībām, pienācīgu attieksmi darba 

vietā un sabiedrībā.  

LAKRS meklē kandidātu arodbiedrības organizatora amatam, uz projekta laiku: 3.gadiem, ar 

iespēju saglabāt darba attiecības arī turpmāk. 

Projekta pirmā posma ilgums 12 mēneši; sākums: 2017.gada 1. janvāris.  

 

Šī ir Jūsu iespēja veicināt darbinieku sociālo taisnīgumu un ekonomisko drošību. 

Ja Jūs tiksiet izvēlēts šim amatam, mēs Jums piedāvāsim apmācības, kuru laikā iegūsiet 

zināšanas par individuālo un komandas darbu ar cilvēkiem. Apgūsiet prasmi sagatavot un 

īstenot kampaņas un būsiet daļa no komandas. Šī ir iespēja Jūsu nākotnei. Jau no pirmās dienas 

Jūs būsiet pilna laika organizators arodbiedrībā.  

  

DARBA PIENĀKUMI: arodorganizācijas izveide uzņēmumos, t.sk.:  

 Komunikācija ar uzņēmuma darbiniekiem (sarunas un tikšanās); 
 Potenciālo līderu identifikācija, apmācība un piesaiste arodboiedrībai; 

 Uzņēmumu monitoringa veikšana; 

 Ziņojumu un analīžu sagatavošana; 

 Dalība arodbiedrības biedru aģitēšanā; 

 Darbinieku apmācība; 

 Potenciālo līderu spēju palielināšana; 

 Kampaņas attīstības plānu izstrāde un īstenošana; 

 Aktivitāšu/darba plānošana un īstenošana; 

 Sadarbība ar vietējām organizācijām un starptautiskajiem partneriem; 

 
 

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM: 
 Vēlme strādāt, lai veicinātu sociālo taisnīgumu; 
 Izcilas komunikācijas prasmes mutiski un rakstiski; 

 Lieliskas klausīšanās prasmes un citu problēmu izpratne; 
 Cilvēku prasmju un spēju aktivizēšana un motivācija; 

 Prasme plānot laiku strādāt komandā, kā arī individuāli; 

 Gatavība strādāt elastīgas darba stundas, un, ja nepieciešams, brīvdienās un vakaros; 

 Problēmu risināšanas prasmes, attiecībā uz jautājumiem par darbinieku ikdienu; 

 Pietiekamas krievu un angļu valodas zināšanas; 

 Autovadītāja apliecība un iespēja izmantot privāto auto; 

 Labas datorprasmes (Word, Excel, Open Office) 

 

 

V A K A N C E: Arodbiedrības biedru organizators un aģitators 



MĒS PIEDĀVĀJAM:  
 Ērtus un komfortablus darba apstākļus Rīgas centrā;  

 Apmācības pirms darba uzsākšanas; 

 Izmaksas par mobilo telefonu; 

 Kompensāciju par degvielas patēriņu (izlietotam darba vajadzībām) u.c.  

 

 

KUR PIETEIKTIES? 
Lūdzu, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi: arodbiedrs@lakrs.lv  

Saskaņā ar saņemtajiem pieteikumiem, izvēlētie kandidāti tiks uzaicināti uz vienas dienas 

atlases pasākumu.  

 

 

Vairāk informācijas: 

Elīna Dābola  

Organizatoriko darbu speciāliste 

Arodbiedrība LAKRS 

Mob. 28395848 

E-pasts: arodbiedrs@lakrs.lv 
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