
 

Eiro personāls klients ERGO ir viena no vadošajām apdrošinātāju grupām Baltijas reģionā, kas darbojas dzīvības, 

nedzīvības, veselības un pensiju apdrošināšanas segmentos. 

ERGO Latvijā pārstāv apdrošināšanas sabiedrības ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā dažādus 

nedzīvības apdrošināšanas veidus, un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā dzīvības un veselības 

apdrošināšanu. ERGO pakalpojumiem, ekspertu zināšanām un finansiālajai stabilitātei uzticas vairāk nekā 550 000 

klientu Baltijā. 

Uzņēmums ietilpst ERGO Apdrošinātāju Grupā, kas ir viena no Eiropas lielākajām grupām un tiek pārstāvēta 30 

pasaules valstīs. ERGO akcionārs ir vadošā pārapdrošināšanas sabiedrība pasaulē Munich Re. 

ERGO ir novērtēts, kā mīlētākais apdrošināšanas zīmols Latvijā 2016. gadā, kā arī – apdrošinātājs ar labāko 

reputāciju Latvijā 2017. gadā un ieguvis augsto 14. vietu iekārojamāko darba devēju topā 2017. 

 

Uzņēmums savā profesionāļu komandā aicina pievienoties VECĀKO AML SPECIĀLISTU/-I 
 
No Tevis sagaida: 

- vismaz 2 gadu pieredzi AML kontroles procesos kādā no finanšu iestādēm; 
- zināšanas un pieredzi AML procesu vai līdzīgu produktu izstrādē; 
- augstāko izglītību jurisprudencē, finansēs vai ekonomikā; 
- labu izpratni par regulējumu un finanšu tirgiem (vēlama banku pieredze finanšu 

sankciju nozarē un AML trauksmes analīzes procesos un ar to saistītajos jautājumos); 
- analītisku domāšanu, organizatoriskās prasmes un labas argumentācijas spējas; 
- izcilas latviešu un angļu valodas zināšanas (gan mutvārdos, gan rakstiski). 

 
Galvenie pienākumi: 

- AML procesu izstrāde un uzraudzība ERGO filiālēs Baltijas valstīs; 
- augsta riska klientu vēstures izpēte, izvērtēšana un uzraudzība; 
- sekot līdzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novērošanas un sankciju ievērošanas politikai, procesiem, regulējumiem un 
izmaiņām; 

- pārvaldīt un īstenot AML apmācības programmu uzņēmuma darbiniekiem ERGO 
filiālēs Baltijas valstīs; 

- konsultēt uzņēmuma vadību par aktuālajiem jautājumiem AML identificētajos 
darījumos un citiem ar AML saistītajiem jautājumiem un aktualitātēm.  
 

Tu iegūsi: 
- darbu mūsdienīgā, atvērtā un stabilā uzņēmumā; 
- pozīcijai atbilstošu atalgojumu (2000-2200 EUR/bruto); 
- draudzīgus, pozitīvus un uz sadarbību orientētus kolēģus; 
- kopīgus uzņēmuma pasākumus un aktivitātes; 
- veselības, nelaimes gadījumu un dzīvības apdrošināšanu jau no pirmās darba dienas; 
- papildus brīvdienas; 
- nodrošinātu autostāvvietu. 

 
 
JA AR JUMS NESAZINĀMIES TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ KOPŠ DIENAS, KAD ESAT NOSŪTĪJIS CV, LŪDZAM UZSKATĪT, KA KONKURSS NAV IZTURĒTS. 

SAZINĀSIMIES TIKAI AR TIEM KANDIDĀTIEM, KAS TIKS AICINĀTI UZ KLĀTIENES INTERVIJĀM. 

INFORMĒJAM, KA IESŪTOT SAVU CV, JŪS PIEKRĪTAT NORĀDĪTO PERSONAS DATU APSTRĀDEI PERSONĀLA ATLASES PROCESĀ. DATI TIKS 

UZGLABĀTI 6 MĒNEŠUS, UN, NESAŅEMOT CITU JŪSU PIEKRIŠANU, TIKS DZĒSTI.  

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.) 


