INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM
PAR DARBA DEVĒJU UN
DARBA ŅĒMĒJU TIKŠANOS
Cienījamie uzņēmēji,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) pateicas uzņēmumiem, kas pieteikušies
dalībai “Uzņēmēju dienās Latgalē 2017”, kas notiks 15.-16. septembrī Daugavpils
Olimpiskajā centrā. Vēlamies Jūs informēt par šī gada jaunumu pasākuma ietvaros – darba
devēju un darba ņēmēju tikšanos.
Mērķis: palīdzēt risināt uzņēmumiem aktuālo darbaspēka trūkuma jautājumu, informējot
potenciālos darba ņēmējus par pieejamajām vakancēm un darbaspēka vajadzībām
uzņēmumos, kas piedalās izstādē.
Sadarbības partneri: CV-Online Latvia SIA un Nodarbinātības valsts aģentūra.
Norise:
Izstādes dalībniekiem, kas vēlas savu uzņēmumu parādīt kā stabilu darba devēju Daugavpils
pilsētā un novadā, un visā Latgales reģionā, piedāvājam informēt izstādes apmeklētājus par
aktuālajām vakancēm vai amatu grupām (pastāvīgi uzņēmumā nodarbinātajām profesijām)
izstādes norises laikā un pirms tās.
Nākamie soļi uzņēmumiem:
 Sagatavot informāciju par aktuālajam vakancēm vai amatu grupām: vakances
nosaukums, apraksts, prasības un piedāvājums kandidātiem, kontaktinformācija.
Sagatavoto informāciju nosūtīt uz e-pastu ilze.brice@chamber.lv.
 Uzņēmuma stendā nodrošināt pārstāvi, kas veiktu pārrunas ar potenciālajiem darba
ņēmējiem.
Nākamie soļi LTRK:
 Apkopot informāciju par pieejamajām aktuālajam vakancēm un amatu grupām,
nosūtīt izplatīšanai CV-Online un NVA datu bāzēm.
 Saņemt un apkopot informāciju no CV-Online un NVA par potenciālo darba ņēmēju
interesi par aktuālajam vakancēm un amatu grupām, informēt uzņēmumus.
Nākamie soļi sadarbības partneriem – CV Online un NVA:
 Saņemt un izsūtīt savām datu bāzēm informāciju no LTRK par dalībnieku piedāvātajām
vakancēm.
 Veidot interesentu reģistru katram uzņēmumam – “Uzņēmēju dienas Latgalē 2017”
dalībniekam, apkopoto informāciju nosūtīt LTRK.



Organizēt reģistrēto un nereģistrēto potenciālo darba ņēmēju tikšanos ar darba
devējiem.

Ja uzņēmums vēlas uzrunāt izstādes apmeklētāju auditoriju, piedāvājam iespēju izstādes
norises zālē uzstāties ar piecu minūšu prezentācijām, pastāstot par uzņēmumu un informējot
par aktuālajām vakancēm un amatu grupām. Uzņēmumus, kas vēlas izmantot šo iespēju,
aicinām informāciju sūtīt uz e-pastu ilze.brice@chamber.lv.
Aktivitātes skolēnu un studentu auditorijai
Izstādes dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja uzrunāt skolēnus un studentus kā nākotnes
potenciālos darbiniekus par darba un izglītības iespējām Latgales reģionā, kā arī veidot
piedāvājumu nākotnes prakses vietām - ar pašvaldību atbalstu 15. septembrī plānojam
skolēnu grupu apmeklējumus. Lai apmeklējums būtu saturīgs, rosinām dalībniekus domāt par
veidu, kā ieinteresēt šo auditoriju:
 Informācija par ekskursiju organizēšanu uz uzņēmumu ražotnēm, iepazīstinot ar
ražošanas procesu, izejvielām un produktiem, kā arī ar uzņēmuma darbā
nepieciešamajām kompetencēm.
 Padomāt par skolēnu auditorijai speciāli sagatavotiem jautājumiem un uzdevumiem,
kā arī nelielām balvām. Ja stendā paredzēta kāda šāda veida aktivitāte, lūdzam par to
informēt, sūtot e-pastu uz ilze.brice@chamber.lv, jo plānots šo informāciju apkopot
un nodot interesentiem.
Darba devēju un darba ņēmēju tikšanās izstādes ietvaros arī mums ir jaunums, tādēļ
priecāsimies un augstu vērtēsim ierosinājumus un aktivitāti no izstādes dalībniekiem, lai kopīgi
veidotu Uzņēmēju dienas Latgalē par saturīgu un noderīgu pasākumu, kas iepriecinātu gan
dalībniekus, gan apmeklētājus. Jautājumiem un papildu informācijai aicinām kontaktēties ar
LTRK Valdes padomnieci reģionālos jautājumos Ilzi Brici pa tālruni 29 141 693 vai e-pastu
ilze.brice@chamber.lv.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Jānis Endziņš
LTRK Valdes priekšsēdētājs

