Veicamais darbs

Darba vieta

Vakances

Vēlamais vecums, cita informācija

Zāles pļaušanas darbs Valdlaučos un Rāmavā ar
stumjamo zāles pļāvēju, pilngadīgai personai - arī
pļaušana ar trimeri.
Atrakciju (piepūšamo atrakciju, velokartu u.tml.)
uzraudzība: apmeklētāju biļešu kontrole, apmeklētāju
skaita un to atrakcijā pavadītā laika kontrole.

SIA "Ķekavas nami"

2
01.06.2018 - 31.08.2018.

Vakance piemērota vecāko klašu skolēniem.

SIA ANNELS GRUPA

12
1.06.2018- 31.08.2018

Saimniecības strādnieks (teritorijas labiekārtošana,
uzkopšana).
Administrācijas palīgstrādnieks (biroja administratora
palīgs, kopēšana, datu ievadīšana failos).
Viesu nama uzkopšana pēc pasākumiem - numuriņu
uzkopšana, gultu klāšana - telpu sagatavošana
pasākumam - galdautu gludināšana, inventāra
sagatavošana - svečturi, vāzes u. c. - trauku mazgāšana
Asistents - dienas aktivitāšu plānošana, sazvanīšanās ar
klientiem, tehniskais atbalsts sanāksmju sagatavošanā,
darbs ar datoru MS Office. Latviešu valodas zināšana
perfekti obligāta.
Logu profila sagatavošanas darbi (blīvgumijas iestrāde
profilā), biroja telpu un teritorijas sakopšana (Rīga un
Ķekava).

AS “Putnu fabrika
Ķekava”

15

Varam piedāvāt vasaras darba iespējas
jauniešiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem.
Pasākumi ar Annels atrakcijām notiek visā
Latvijā, bet tiek nodrošināta nokļūšana no Rīgas
līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ. Obligāta
prasība - latviešu valodas zināšanas, vēlamas arī
pamatzināšanas krievu valodā.
Šobrīd ir palikušas divas brīvas vietas augusta
mēnesī 01.08.2018. līdz 31.08.2018.

SIA 4 Saules

1-2
01.06.2018 - 31.08.2018.

Vēlētos 11. klases skolnieku.

IK Kristine Legzdina

2
1.06.2018- 20.08.2018

Iespējams, ka jāstrādā būs arī brīvdienā.

SIA AG Parks

3
01.06.2018 - 31.08.2018.

Logu profila sagatavošanas darbiem uz Rīgu
nodrošina transportu.

Animators (nometnes vadītāja palīgs bērnu nometnē).
Pienākumi - palīdzība nometnes aktivitāšu vadīšanā,

SIA Skvoša dārzs

18 (6 vietas katru mēnesi).
1.06-30.06 / 1.07-31.07/1.08-31.08.

Prasības: latviešu valoda.

nometnes teritorijas uzkopšana. Bērnu vecums 5-12 gadi
(atšķirīgs katrā nometnē).
Tūrisma mītnes istabene.
Kempinga sanitārā mezgla uzkopšana, 3 bungalo
uzkopšana, veļas mazgāšana, gultu klāšana, kempinga
teritorijas uzkopšana.
Dārzniecības strādnieks.
Zāliena pļaušana ar pļaujmašīnu un trimeri. Citi dārza
darbi pēc nepieciešamības

3 (viena vieta katrā mēnesī).
Iespēja strādāt arī 2 mēnešus

Jānostrādā pilns mēnesis. Iespēja strādāt arī 2
mēnešus. Prasības - rūpība, kārtība

SIA Skvoša dārzs

3 (viena katru mēnesi).
1.06-30.06 / 1.07-31.07 / 1.08-31.08.

Tikai no 16 gadiem, puisim. Iespēja strādāt arī 2
mēnešus.

Darbi grupiņā - rotaļāšanās kopā ar bērni; iekšdarbi. Darbi
laukā - zāles pļaušana, teritorijas iekopšana.

Raibā pupa

3
1.06.2018- 31.08.2018

Prakses vietu nodrošināsim divās Raibās pupas
filiālēs - Katlakalnā un Alejās.

Sociālo mediju speciālists.
Uzdevums - fotografēt un filmēt notiekošo kempingā,
ievietot ziņas Facebook, Instagram, Web

SIA Skvoša dārzs

3 (1 vieta katrā mēnesī)

Pavāra palīgs/ viesmīles palīgs / krāvēja palīgs/
pārdevējas palīgs.
Darbs sabiedriskajā ēstuvē "Bamba Leo" un mūsu
veikaliņā, kur jāpilda atbildīgās personas norādījumi, par
veicamajiem darbiem. Veikalā jāpapildina plaukti ar
pārtikas produktiem. Jāsakārto sava darba vieta, jāievēro
iekšējās kārtības noteikumi. Ēstuvē jāpalīdz dažādi darbi
virtuvē, kas saistīti ar ēst gatavošanas procesu, jāievēro
tīrības un kārtības normas. Zālē jāpasniedz klientiem

SIA " DAINESE"

4-5
1.06.2018- 31.08.2018

Prasības kandidātam: latviešu valoda, sociālo
tīklu Facebook un Instagram pārzināšana,
iemaņas fotografēšanā.
Laika periods: 1.06-30.06 / 1.07-31.07 / 1.0831.08.
Vakance aktuāla 1. jūnijs - 31. augusts.

SIA Skvoša dārzs

ēdienkarte, jāierāda sēdvietas, jānovāc trauki, jāuzklāj
galdi, jāsakārto darba vieta, jāpienes izmazgātās glāzes,
un vēl citi nepieciešamie darbi, lai palīdzētu darba
organizācijai.
Darbinieki dārzeņu, augu kopšanā, piķēšanā, ravēšanā,
kaplēšanā, laistīšanā un novākšanā, zāliena pļaušana.

SIA Melavi

4
05.06.2018.-30.08.2018.

Bez vecuma ierobežojuma, ar atbildību.

