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VAKANCE Mārketinga speciāliste

DARBA PIEREDZE

2017–2019 Mārketinga speciāliste
SIA Eden Springs Latvia, Rīga (Latvia) 

- Mārketinga projektu vadība Baltijas valstīs;
- Digitālais, sociālais un e-pasta mārketings;
- Reklāmas materiālu un prezentāciju gatavošana pārdošanas  komandas vajadzībām,  web vietnei 
un sociālajiem tīkliem;
- Sadarbība ar Eiropas grupu vienotas mārketinga stratēģijas realizēšanā;
- Mārketinga akciju un pasākumu organizēšana;
- Sadarbība ar reklāmas aģentūrām, tipogrāfijām u.c. pakalpojumu sniedzējiem mārketinga 
vajadzībām.

2015–2016 Sociālo tīklu un grafikas dizainere
SIA "Krūza", Rīga (Latvia) 

- Sociālo tīklu vadība;
- grafisko materiālu izstrāde uzņēmuma mājas lapai un drukai;
- reklāmas katalogu dizains;
- lielformāta reklāma.

2008–2016 Mārketinga asistente
SIA Toyota Material Handling Baltic, Rīga (Latvia) 

- dalība mārketinga projektu izstrādē Baltijas valstu mērogā;
- web lapas administrēšana (LV, LT, EE);
- sociālo tīklu mārketings;
- reklāmas materiālu grafiskais dizains un izstrāde.

2006–2008 Datorgrafikas nodaļas administratore
SIA Telemedia, Rīga (Latvia) 

- Datorgrafikas nodaļas vadība;
- Pasūtījumu plūsmas nodrošināšana.

2004–2006 Web dizainere un administratore
SIA Art Design Studio, Rīga (Latvia) 

- Web lapu administrēšana;
- Web dizains;
- Klientu konsultēšana.

1990–1994 Grāmatu restauratore un grāmatsējēja
Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Rīga (Latvia) 

IZGLĪTĪBA
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2000 Datordizaina fakultāte
Rīgas StarptautiskāPraktiskās Psiholoģijas augstskola

- Grafiskais dizains;
- Web dizains;
- Tipografika;
- Gleznošana, zīmēšana, veidošana;
- Mārketings;
- Reklāmas plānošana un organizēšana;
- Fotogrāfija;
- Angļu valoda;
- Prakstiskā psiholoģija;
- Telpu uztveres un krāsu psiholoģija u.c.

 

4.pakāpes mākslinieciskās apdares grāmatsējēja
Rīgas 5. Poligrāfijas mākslas arodvidusskola (Latvia) 

Rīgas 24.vidusskola

PRASMES

Dzimtā valoda latviešu

Svešvalodas SAPRATNE RUNĀŠANA RAKSTĪŠANA

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

angļu B2 B2 B2 B2 C1

krievu C1 C1 C1 C1 B2

Līmeņi: A1 un A2: Pamatlīmenis - B1 un B2: Vidējais līmenis - C1 un C2: Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei 

Komunikācijas prasmes Labas komunikācijas prasmes, papildinātas ar zināšanām dažādos kursos un semināros, un 
stiprinātas ikdienas darbā kā mārketinga vadītājai, vai datorgrafikas nodaļas vadītājai.

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Organizatoriskās prasmes iegūtas gan darbā, vadot datorgrafikas nodaļu, gan darbā kā mārketinga 
vadītājai Eden grupas Baltijas valstu tirgos.

Ar darba pienākumiem saistītās
prasmes

Pieredze mārketinga jomā arī, darbojoties kā pašnodarbinātajai, vadot savu "mazo biznesu". Prasme 
būt elastīgai, vienlaikus vadot vairākus projektus, augsta atbildības sajūta, precizitāte un laika 
plānošana efektīvai darbu izpildei.

Digitālās prasmes PAŠNOVĒRTĒJUMS

Informācijas
apstrāde

Komunikācija
Satura

veidošana
Drošība

Problēm-
risināšana

Augstākais līmenis Augstākais līmenis Vidējais līmenis Vidējais līmenis Vidējais līmenis

Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula 

- pārzinu grafiskos redaktorus Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW;
- vidējā līmenī - animēta grafika, baneri (Google Webdesigner, Adobe Animate);
- pamatzināšanas SEO, Google ADS, Google Analytic, html, css;
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- pieredze projektu koplietošanas sistēmā InVision.
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