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Uzņēmums AS "FERRUS", kas tika dibināts kā riteņtraktoru un autobusu ražotājs un izplatītājs
Latvijā. Šobrīd nodarbojas ne tikai ar traktoru, komunālās tehnikas un dažāda veida aprīkojumu, bet
arī industriālo, lidostas un autoceļu uzturēšanas tehnikas tirdzniecību. Tehnikas pirmspārdošanas un
pēcpārdošanas servisa nodrošināšanai ir izveidots tehnikas servisa centrs. Uzņēmums veiksmīgi
darbojas arī komunālo pakalpojumu sniegšanas nozarē, t.i. teritoriju uzturēšana, koku (žogu)
apciršana, elektrolīniju attīrīšana u.c.
AS "FERRUS" šobrīd veic ieguldījumus zinātnē un izglītībā inženiertehnikas jomā, realizējot
projektu Tradicionālā dīzeļdegvielas autobusa pārveidošana videi draudzīgā ELEKTROautobusā.
(ES fondu apjoms EUR 600 000).
Uzņēmums šobrīd meklē praktikantus un potenciālos kolēģus, kas labprāt vēlētos pilnveidoties, iegūt
jaunas zināšanas un pieredzi AS Ferrus Servisa departamentā vai Tirdzniecības departamentā.
KĀDA VARĒTU BŪT MŪSU SADARBĪBA?
Prakses ilgums un noslogotība atkarīga no praktikanta brīvā laika un vēlmēm.
Pienākumi saistīti ar attiecīgās nodaļas darba specifiku, kas būtu dažāda veida komunikācija ar
piegādātājiem, klientiem, informācijas apgūšana par lauksaimniecības un komunālo tehniku,
rezerves daļām u.c.
KO PRAKTIKANTS IEGŪS?
Par prakses atalgojumu runāsim individuāli un esam pārliecināti, ka praktikants iegūs noderīgu un
daudzpusīgu pieredzi un zināšanas par tirdzniecību, tehniku, servisa darbību, kā arī sastaps jaunus
cilvēkus un iegūs noderīgus kontaktus.
Ikdienas darbs būs radošā un atvērtā kolektīvā. Nodrošināsim darba vietu un noteikti palīdzēsim ar
dokumentiem, kas nepieciešami prakses atskaitei.
Būtu pateicīga, ja informāciju nosūtītu studentiem, pasniedzējiem un programmu
vadītājiem, lai ziņa sasniedz mūsu nākamo kolēģi.
Pieteikumu praksei/ darbam servisa/ tirdzniecības nodaļā lūgums iesūtīt uz email:
infomail@ferrus.lv, ar norādi – prakse vai darbs, serviss vai tirdzniecība.
Gaidīsim nelielu aprakstu par sevi (kur/ kādā specialitātē mācās, kurā kursā, kādi ir nākotnes plāni,
ko grib iegūt/iemācīties, vēlamie nosacījumi, vēlamā noslodze, utt.)

Ar cieņu,
Juta Priede
+371 29881318
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