Mēs radām produktus ar vērtību!
Fazer ikvienam un ikviena darbam ir nozīme. Mēs esam stabils uzņēmums, kas apvieno tradīcijas un
inovācijas. Mūsu darbs balstās Ziemeļvalstu vērtībās - vienlīdzībā, drošībā un atklātībā, sajūtā, ka esi
saprasts un pieņemts tāds, kāds tu esi. Mūsu sociālā atbildība ir godīga attieksme pašiem pret sevi un
pasauli sev apkārt! Mēs esam radoši it visā - garšu izvēlē, rīcībā, attieksmē un jaunradē.
Latvijā Fazer strādā kopš 2001. gada un šodien mēs esam lielākais darba devējs un nodokļu maksātājs
Ogres novadā. Mūsu maiznīcā un kūku ražotnē Ogrē strādā vairāk nekā 320 darbinieku. Esam vieni no
līderiem maizes tirgū un viens no iecienītākajiem zīmoliem saldumu tirgū.
Aicinām pievienoties mūsu komandai GRĀMATVEDI UZ PUSSLODZI (uz noteiktu laiku),
kurš būs atbildīgs par:
• ienākošo maksājumu grāmatošanu un pārbaudi,
• grāmatvedības dokumentu (debitoru, kreditoru rēķinu u.c.) apstrādi un kārtošanu,
• komunikāciju ar klientiem par maksājumu termiņiem,
• atlikumu salīdzināšanu ar klientiem,
• klientu kontu pārbaudi un kļūdu labošanu,
• statistikas pārskatu sagatavošanu,
• citiem uzņēmuma un grāmatvedības ikdienas darba uzdevumiem.
Pievienojies Fazer komandai, ja Tev ir:
• zināšanas un izpratne par grāmatvedības uzskaiti un LR nodokļu tiesību aktiem,
• patstāvība, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
• labas komunikācijas prasmes,
• izglītība ar amatu saistītā jomā,
• latviešu valodas un vēlamas angļu valodas zināšanas,
• teicamas iemaņas darbā ar datoru, pieredze ar Axapta grāmatvedības programmu tiks
uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• pusslodzes darbu (20 stundas nedēļā) uz noteiktu laiku līdz 2 gadiem draudzīgā un
dinamiskā kolektīvā,
• atalgojumu 400 Eur bruto mēnesī un sociālās garantijas,
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• darba vietu Druvas ielā 2, Ogrē.
Gaidīsim Tavu CV un pieteikumu ar norādi “Grāmatvedis” uz e-pasta adresi: vakance@fazer.com līdz
2019.gada 22.aprīlim. Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.
Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norisei. Datu pārzinis un darba
devējs ir Fazer Latvija SIA (Reģ. Nr. 40003519875), Druvas iela 2, Ogre, LV-5001.

