
 
 
 

Pieteikumu un CV ar norādi “FINANŠU PĀRVALDES DIREKTORS” aicinām 
sūtīt uz e-pasta adresi cv@eiropersonals.lv 

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz tikšanos klātienē! Ja nesazināmies 3 nedēļu laikā kopš pieteikuma nosūtīšanas, 
lūdzam uzskatīt, ka netikāt virzīts/-a nākamajai atlases kārtai.  

SIA „Eiro Personāls”, Kr. Barona iela 5-5, Rīga, LV – 1050, Reģ.Nr. 40003493932. NVA izsniegta licence darbiekārtošanas 
pakalpojumu sniegšanai nr. 21 (01.11.2007.) 

 

 SIA “Eiro Personāls” klients, VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi”, aicina pievienoties komandai 

 FINANŠU PĀRVALDES DIREKTORU/-I 

 

GALVENIE PIENĀKUMI  

• stratēģiski vadīt un pārraudzīt liela uzņēmuma finanšu pārvaldības procesus: budžeta 
plānošana un analīze, naudas plūsmas plānošana,  biznesa kontrole, finanšu risku analīze, 
investīciju politikas īstenošana 

• vadīt profesionālu un efektīvu finanšu vadības komandas darbu, nodrošināt finanšu vadības 
kompetenču attīstību, kā arī uzlabot finanšu vadības un kontroles sistēmu uzņēmumā 

• nodrošināt uzņēmuma vadībai, akcionāram analītisku un profesionālu informāciju par 
uzņēmuma finanšu rādītājiem biznesa lēmumu pieņemšanai 

• analizēt finanšu vadības procesus un veicināt to efektivizāciju (ieviešot automatizāciju, 
procesu un dokumentu digitalizāciju) 

• nodrošināt finanšu vadības procesa atbilstību starptautisko finanšu pārskatu standartiem  

 

KOMPETENCES  

• augstākā izglītība finanšu vadībā (vēlams Mg. grāds) 

• vismaz 3 + gadu pieredze vadošā amatā finanšu procesu pārvaldībā (vēlams lielā uzņēmumā) 

• pieredze vadības grāmatvedības procesu attīstībā un digitalizācijā 

• spēja prognozēt un modelēt skaitliskos rādītājus, kritiski izvērtēt finanšu scenārijus 

• līdera īpašības, komandas vadības un attīstības prasmes 

• stratēģiskā domāšana, uz biznesu un rezultātu orientēta personība  

• teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes, spēja pieņemt atbildīgus lēmumus 

• pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes 

• labas prezentēšanas un argumentācijas prasmes 

• labas angļu valodas un valsts valodas zināšanas 

 
 

PIEDĀVĀJAM  

• izaicinājumus un interesantu darbu nozares lielākajā uzņēmumā 

• motivējošu atlīdzību (sākot no 3000 Eur bruto) un sociālās garantijas 

• veselības apdrošināšanu un citus bonusus 

• profesionālās attīstības iespējas, ērtu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu 
 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem  kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!   
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