
Pateicamies visiem pretendentiem, bet lūdzam ņemt vērā, ka par 
rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Aicinām
komandā
ALGU
GRĀMATVEDI

NO TEVIS SAGAIDAM:
• Augstākā izglītība finanšu vai grāmatvedības jomā;
• Labas zināšanas darba samaksas aprēķinos un to nodokļu piemērošanā;
• Labas zināšanas summētā darba laika aprēķinos, virsstundu un 

piemaksu aprēķinos;
• Latviešu valodas zināšanas, obligātas angļu valodas zināšanas;
• Pieredze darbā Horizon programmu tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Precizitāte, analītiska domāšana un prasme patstāvīgi risināt problēmas.

TAVI GALVENIE UZDEVUMI:
• Pilna procesa algu aprēķinu 

veikšana;
• Komunikācija ar klientu 

(atbildīgajām personām saistībā 
ar algu aprēķiniem);

• VID atskaišu un statistikas pārskatu 
sagatavošana un iesniegšana;

• Grāmatvedības un uzskaites 
procesu kvalitatīva izpilde.

GTB PIEDĀVĀ:
• Darbu starptautiskā uzņēmumā;
• Stabilitāti un sociālās garantijas;
• Bruto alga 1500-1800 eur;
• Veselības apdrošināšanu;
• Darbu Rīgas centrā / attālināti.

Pateicamies visiem pretendentiem, bet lūdzam ņemt vērā, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie 
kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām. CV sūtīt uz hr@lv.gt.com, bruto alga 1600-1800 EUR mēnesī. 
Atalgojums atkarīgs no kandidāta prasmēm un zināšanām.

NO TEVIS SAGAIDAM:
• Augstākā izglītība finanšu vai grāmatvedības jomā;
• Labas zināšanas darba samaksas aprēķinos un to nodokļu piemērošanā;
• Labas zināšanas summētā darba laika aprēķinos, virsstundu un piemaksu aprēķinos;
• Latviešu valodas zināšanas, obligātas angļu valodas zināšanas;
• Pieredze darbā Horizon programmu tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Precizitāte, analītiska domāšana un prasme patstāvīgi risināt problēmas.

TAVI GALVENIE UZDEVUMI:
• Pilna procesa algu aprēķinu veikšana;
• Komunikācija ar klientu (atbildīgajām 

personām saistībā ar algu aprēķiniem);
• VID atskaišu un statistikas pārskatu 

sagatavošana un iesniegšana;
• Grāmatvedības un uzskaites procesu 

kvalitatīva izpilde.

Veselības apdrošināšana Profesionālo sasniegumu
ikgadējo izvērtēšanu

Darbs Rīgas centrā Darbs ar atpazīstamiem klientiem

Work-life balance

Iespējas sevi pilnveidot un mācīties 
no pieredzējušiem ekspertiem

Atbalstošu un uz 
sadarbību vērstu komandu

Korporatīvie pasākumi
draudzīgā kolektīvā

GTB PIEDĀVĀ:
• Darbu starptautiskā uzņēmumā;
• Stabilitāti un sociālās garantijas;
• Bruto alga 1600-1800 eur;
• Veselības apdrošināšanu;
• Darbu Rīgas centrā / attālināti.


