
Mūsu augošais un pieredzes bagātais uzņēmums SIA BERTAS NAMS
savam draudzīgajam kolektīvam aicina pievienoties jebkurā Latvijas
reģionā dzīvojošu 

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI darbam ar klientiem AGRO sektorā!

Mēs Tev uzticēsim: 
• Veidot un uzturēt efektīvu ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem
AGRO sektora klientiem, piedāvājot veterinārās zāles, dzīvnieku barību,
barības piedevas un papildbarību;
• Jaunu klientu piesaisti, vajadzību izzināšanu  un sadarbības nodrošināšanu;
•  Piedāvājumu sagatavošanu, prezentēšanu un saskaņošanu;  
•  Tirgus, nozares un pārdošanas rezultātu analīzi; 
•  Uzturēt profesionālu sadarbību ar preču ražotājiem un piegādātājiem; 
•  Sekot līdzi preču aktualitātēm un tirgus tendencēm; 
•  Iespēju realizēt savas idejas dažādos pārdošanas projektos.
 
No Tevis sagaidām: 
• Izglītību veterinārmedicīnā;  
• Spēju argumentēt, pārliecināt un runāt vienā valodā ar klientu; 
• Prasmi analizēt, redzēt patieso problēmu un rast risinājumu; 
• Neatlaidību un mērķtiecību rezultāta sasniegšanā; 
• Precizitāti, atbildību un prasmi strādāt komandā; 
• Labas iemaņas darbā ar MS Office  (Word, Excel, Outlook) 
• B kategorijas autovadītāja apliecību; 
• Teicamas latviešu, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas. 
Visas pārējās svešvalodas ir tikai pluss gan Tev, gan mums. 

Mēs Tev piedāvājam: 
• Interesantu un atbildīgu darbu stabilā Latvijas uzņēmumā; 
• Darba laiku no 8:30-17:00; 
• Bruto atalgojumu 1 400-2 500 EUR, atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem; 
• Darba automašīnu un visu pārējo nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
veiksmīgai darba izpildei; 
• Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; 
• Iespēju profesionāli augt un attīstīties; 
• Iespēju regulāri papildināt savas zināšanas semināros un apmācībās;  
• Darbinieku atlaižu karti mīļdzīvnieku barībai un veterinārajām zālēm; 
• Jaukus un atbalstošus kolēģus; 
• Kopīgus atpūtas pasākumus. 

Bertas Nams SIA dibināts
2002. gadā. Uzņēmuma

galvenie darbības virzieni ir
veterināro zāļu un vakcīnu

vairumtirdzniecība, dzīvnieku
barību un papildbarību

vairumtirdzniecība,
veterināro instrumentu un

materiālu piegāde. 
Bertas Nams ir otrā lielākā
veterināro zāļu, dzīvnieku

barību un papildbarību
lieltirgotava Latvijā. 

Ja Tevi uzrunā šis piedāvājums un Tu vēlies strādāt uzņēmumā, kura galvenās
vērtības ir godīgums, cieņa, profesionalitāte, stabilitāte un izaugsme, tad
piesakies, atsūtot savu CV uz e-pastu vakances@bertasnams.lv  un kļūsti par
daļu no mūsu komandas! 

Mēs novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņet vērā, ka sazināsimies ar
kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām


