
 
 
 
 
 
 
 

Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ SIA (reģ.nr. 
42103042763) sakarā ar jaunas ražotnes atvēršanu izsludina 
šādas vakances: 

1) Instrumentu mehāniķis 

Galvenie pienākumi: izgatavot un remontēt ražošanas instrumentus; nodrošināt 
un uzraudzīt tehnisko rīku pieejamību; veikt virpošanu, slīpēšanu, frēzēšanu. 

Galvenās prasības:  mehāniķa izglītība un/vai pieredze; zināšanas virpošanā un 
frēzēšanā; vēlamas zināšanas CNC programmēšanā; spēja lasīt tehnisko 
dokumentāciju, rasējumus. 

2) Instrumentu un rūpniecisko rīku mehāniķis 

Galvenie pienākumi: Nodrošināt rūpniecisko instrumentu un rīku esamību, 
pieejamību un tehnisko stāvokli un tā atbilstību ražošanas vajadzībām; jaunu rīku 
izgatavošana. 

Galvenās prasības:  mehāniķa izglītība un/vai pieredze metālapstrādē; vēlama 
pieredze CNC programmēšanā, virpošanā, frēzēšanā, pneimatikā un hidraulikā; 
angļu valodas pamatzināšanas; veidot rasējumus datorprogrammā.   

3) Metālapstrādes iekārtu mehāniķis (2 vakances) 

Galvenie pienākumi: apkalpot, regulēt un remontēt metālapstrādes mašīnas un 
iekārtas.  

Galvenās prasības: mehāniķa izglītība un/vai pieredze; zināšanas metināšanā.  

4) Metālapstrādes darbagaldu operators (25 vakances) 

Galvenie pienākumi: veikt ražošanas operācijas virpošanas, metināšanas, 
presēšanas, montāžas procesos; lasīt darba rasējumus. 

Galvenās prasības: spēja lasīt darba rasējumus, latviešu un vēlams angļu valodas 
zināšanas, vēlme mācīties, pieredze metālapstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību. 

 

Mēs piedāvājam: labu darba vidi starptautiskā uzņēmumā; konkurētspējīgu 

atalgojumu; veselības apdrošināšanu; bezmaksas sporta zāli, baseinu; mācību 

iespējas. 

 CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz epastu liga.kirsone@trelleborg.com līdz 

2018.gada 7.maijam. Papildus informācija, zvanot pa tālruni 63483418. 
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Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ SIA (reģ.nr. 
42103042763) sakarā ar jaunas ražotnes atvēršanu izsludina 
šādas vakances: 

 

1) Maiņas vecākais 

Galvenie pienākumi: Realizēt darba plānu saskaņā ar kopējo ražošanas, kā arī 
produkcijas nedēļas izsūtīšanas plānu; sagatavot darba uzdevumus ražošanas 
departamentiem; nodrošināt produkta kvalitāti, piegādes sniegumu un 
efektivitāti atbilstoši uzņēmuma noteiktajiem mērķiem; piedalīties apmācību 
plānu izstrādāšanā un nodrošināt apmācāmos darbiniekus ar kvalitatīvu 
apmācību saskaņā ar apmācību plānu. 

Galvenās prasības: pieredze ražošanas departamentu/maiņu vadīšanā; spēja 
patstāvīgi organizēt darbu un uzņemties atbildību par rezultātiem; angļu valodas 
zināšanas sarunvalodas līmenī; labas datorprasmes.  

2) Noliktavas darbinieks 

Galvenie pienākumi: Organizēt kravu pieņemšanu un izsūtīšanu; kontrolēt 
saņemto un izsūtāmo preču atbilstību dokumentiem; sagatavot piegādes un 
transporta dokumentus, nodrošināt materiālu un preču pareizu uzglabāšanu; 
pārraudzīt un nodrošināt noliktavas tehnikas pieejamību un atbilstību; 
nokomplektēt, iepakot un iekraut preci atbilstoši pasūtījumam. 

Galvenās prasības: teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas; 
labas datorprasmes (MS Excel, ražošanas uzskaites programmatūra); pieredze 
noliktavā un/vai ražošanas uzņēmumā; autoiekrāvēja vadītāja apliecība tiks 
uzskatīta par priekšrocību. 

 

Mēs piedāvājam: labu darba vidi starptautiskā uzņēmumā; konkurētspējīgu 

atalgojumu; veselības apdrošināšanu; bezmaksas sporta zāli, baseinu; mācību 

iespējas. 

 CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz epastu liga.kirsone@trelleborg.com līdz 

2018.gada 7.maijam. Papildus informācija, zvanot pa tālruni 63483418. 
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Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ SIA (reģ.nr. 
42103042763) sakarā ar jaunas ražotnes atvēršanu izsludina 
vakanci “Produktu izstrādes tehniķis” 

 

Galvenie pienākumi: izstrādāt un labot produktu un darba rīku rasējumus; Izveidot 

un/vai atjaunināt ar ražošanu saistītu dokumentāciju, piemēram, produktu 

sarakstu, veicamos uzdevumus u.c.; iesaistīties jaunu materiālu, instrumentu un 

procesu testēšanā; piedalīties dažādos ražošanas efektivitātes uzlabošanas 

projektos. 

Galvenās prasības: vismaz pirmā līmeņa augstākā tehniskā izglītība (var būt 

pēdējo kursu students (-e)); pieredze darbā ar AutoCad, SolidWorks un labas 

datorlietošanas prasmes (MS office); labas angļu valodas zināšanas. 

 

Mēs piedāvājam: labu darba vidi starptautiskā uzņēmumā; konkurētspējīgu 

atalgojumu; veselības apdrošināšanu; bezmaksas sporta zāli, baseinu; mācību 

iespējas. 

 CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz epastu liga.kirsone@trelleborg.com līdz 

2018.gada 7.maijam. Papildus informācija, zvanot pa tālruni 63483418. 
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