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Kas labs darba tirgū?



Īsumā

• Latvijā labi dzīvo tie, kas prot ko sarežģītāku
• IT ieaug visās jomās – worda cilvēkiem bez ekseļa iztikt arvien grūtāk
• Tas, ka trūkst darbaroku, nenozīmē, ka vari uzvesties kā %*&£$
• Mazā valstī uz priekšu tikt var straujāk
• Mūsu darba tirgū vairāk noder cilvēki ar plašākām prasmēm



Par mani

• Dzimis un audzis Rīgā
• Bakalaurs: Pensilvānijas Universitāte Filadelfijā
• Maģistrs: Kolumbijas Universitāte Ņujorkā
• Iepriekšējie darbi: 
• The Oil & Gas Year | Bruneja, Gana, Nigērija, Katara, Krievija
• EnerKnol | Ņujorka



Par Your Move

• Sākums: kustība un biedrība Ar pasaules pieredzi Latvijā
• Pašu veidots un finansēts sociālais uzņēmums
• Mērķis: piesaistīt Latvijai vairāk labu cilvēku
• Praktiski: savienojam labus darbiniekus ar labākajiem darbiem Latvijā
• Lapa: YourMove.lv



Kas šobrīd labs darba tirgū?

• IT: izstrāde, testu automatizācija, procesu automatizācija
• Datu analīze, business intelligence
• Digitālais mārketings (nopietnā līmenī)
• Satura radīšana dzimtās valodas līmenī (angļu, citas Eiropas valodas)
• Pārdošana (lielākoties B2B)
• Projektu vadība (bet ar prasmēm)
• Angļu valoda ir obligāta (citas var būt liels pluss)



Ko vēl var mācēt?

• Līdz €1800 bruto mēnesī • Līdz €3000 bruto mēnesī



IT pārņem visas jomas

• Cilvēkresursi – čatboti, pieteikumu izsekošana un izvērtēšana, interviju 
koordinēšana 

• Mārketings – kampaņu automatizācija, digitālo rīku un kampaņu 
izstrāde

• Loģistika – krājumu izsekošana, transporta plūsmas izsekošana, 
automatizācija un optimizācija

• Vadība – datu analīze, administratīvo procesu automatizācija, 
komandas temperatūras mērījumi



Ko sagaida darba devējs?

• Pamatjautājums: kādu problēmu Tu vari man atrisināt?
• Uztaisīt naudas plūsmas prognozi?
• Sajūgt kopā manu CRM ar formām mājaslapā?
• Uztaisīt jaunu mājaslapu?
• Ieviest noliktavas uzskaites sistēmu?
• Uztaisīt reklāmas kampaņu feisītī?

• Koncepts? Vizuāļi? Teksts? Ievietošana? Datu analīze?



Ko sagaida (labs) darba devējs?

• Patiku strādāt, enerģiju

• Problēmu risināšanu, nevis vainīgo meklēšanu

• Uzticamību

• Draudzīgu attieksmi pret kolēģiem

• Atklātību

• Uzņemšanos

• Uzlabojumus

• Kļūdu atzīšanu

Lai cik ļoti trūktu darbinieku (arī IT), uzņēmumi vērtē cilvēka motivāciju (= necel pirkstus gaisā)



Мастер на все руки



Mana pieeja



Attīsti savu charu



It īpaši, ja veido savu uzņēmumu



Ko vēl varu pastāstīt?

Jānis Kreilis
janis@yourmove.lv
+371 25 939 939 www.yourmove.lv

facebook.com/YourMoveLV


