
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADB Gjensidige aicina darbā: 

     Komercklientu apkalpošanas grupas vadītāju 
 
Pamatprasības: 
• Strādāt ar pārdošanas komandu, veicināt komandas 

mērķu sasniegšanu; 
• Veicināt sadarbību un komunikāciju ar citām 

struktūrvienībām; 
• Analizēt rezultātus un veikt regulāras pārrunas ar 

pakļautībā esošajiem darbiniekiem; 
• Izstrādāt un īstenot komercklientu apkalpošanas 

stratēģiju sadarbībā ar iekšējām struktūrvienībām; 
• Veikt kontroli par aktīvajiem darījumiem un virzīt tos 

līdz pozitīvam rezultātam; 
• Radīt motivējošu atmosfēru, kurā vadītājs iedvesmo 

un spēj veidot saikni ar darbiniekiem; 
• Sekot līdzi apdrošināšanas  tirgus tendencēm,  

plānot aktivitātes ar mērķi sasniegt uzliktos grupas 
uzdevumus; 

• Konsultēt klientus par uzņēmuma pakalpojumiem, 
piedāvājot atbilstošākos risinājumus; 

• Attīstīt un popularizēt Gjensidige vārdu.  
 
 
Nepieciešamās pamatprasības: 
• Augstākā izglītība; 
• Vismaz 5 gadu pieredze komandas vadīšanā tiks 

uzskatīta par priekšrocību; 
• Stratēģisks domu gājiens un spēcīgas analītiskās 

spējas;  
• Iniciatīva un spēja darbus  veikt patstāvīgi; 
• Mērķtiecība, entuziasms un spēja iedvesmot 

komandu;  
• Noturība stresa situācijās; 
• Spēja iekļauties komandā un veicināt sadarbību 

kolēģu starpā ; 
• Būt enerģiskam, aizrautīgam līderim, kurš spēj tikt 

galā ar straujām pārmaiņām un neskaidrībām; 
• Neatlaidība mērķu sasniegšanā; 
• Teicamas latviešu un labas krievu valodas 

zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas. 
 

 
Mēs piedāvājam: 
• Uz vērtībām balstītu korporatīvo kultūru  
• Labu darbinieku motivācijas paketi un uzņēmuma 
priekšrocības 
• Sadarbību, kas balstīta uz augstiem ētikas 
standartiem un vērtībām 
 
Ja Tu tici, ka spēj būt līderis un vadīt komercklientu 
apkalpošanas grupu piesakies nosūtot CV un 
pieteikuma  vēstuliuz epastu: cv@gjensidige.lv līdz 
03.02.2020. 
 
Darba alga sākot no EUR 1797 (bruto) mēnesī.  
Papildus darbiniekiem tiek piedāvāti dažādi labumi, 
piemēram, ziemas atvaļinājums, veselības un dzīvības 
apdrošināšana, apmaksāta brīvdiena dzimšanas dienā 
un daudzi citi. 
 
Informāciju par pretendentu personas datu apstrādi jūs 
variet atrast  šeit: www.gjensidige.lv/par-
mums/kompanija/karjera 
 
Mēs sazināsimies tikai ar izvēlētajiem kandidātiem, 
kuriem nosūtīsim uzdevumu, kas būs jāsagatavo un 
jāprezentē. 
 
Konfidencialitāte garantēta.  

 
 

     
 

Gjensidige ir 
dibināta Norvēģijā 
pirms 200 gadiem 

Gjensidige darbojas 
Norvēģijā, Zviedrijā, 
Dānijā, Lietuvā, 
Latvijā, Igaunijā 

Gjensidige Akadēmija - 
iekšējās apmācības, 
kurās paplašinam 
zināšanas 

Jauno darbinieku 
dienā, iepazīstinām 
tuvāk ar Gjensidige 
un mūsu kultūru 

Apmaksāta 
brīvdiena 
dzimšanas dienā 
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