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Latvijas pasta banka AS
Latvijas pasta banka veiksmīgi darbojas Latvijas finanšu tirgū kopš 2008. gada.
Šobrīd mūsu banka ir viena no dinamiskāk augošajām finanšu iestādēm Latvijā. Savā darbībā Latvijas pasta banka
koncentrējas uz klientu vajadzībām, piedāvājot izdevīgākus nosacījumus klientu ērtībai un bankas produktus, kas ir stratēģiski
svarīgi klientu biznesa attīstībai.
Bankas darbības pamatā ir mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana. Modernu IT risinājumu un bankas pakalpojumu apvienošana
ir mūsu stiprā puse, kas ļauj mums nodrošināt augstas klases pakalpojumus e-komercijas jomā, kā arī veiksmīgu
konkurētspēju globālajā tirgū.
Mūsu panākumu atslēga – individuāla pieeja katram klientam, līdzsvarota attieksme pret riskiem un augsta profesionalitāte.
LPB konkursa kārtībā aicina darbā:
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTU (IT)
Ja Jums ir:
Vēlme mācīties patstāvīgi;
Spēja analizēt problēmas un rast tām risinājumus;
Prasme risināt nestandarta situācijas;
Uz risinājumu orientēta domāšana;
Spēja noteikt prioritātes;
Labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
Pamatzināšanas SQL, UNIX, WEB tehnoloģijās un programmēšanā.
Mēs uzticēsim Jums:
E-komercijas klientu integrāciju un atbalstu;
IS darbības kļūmju identificēšanu un novēršanu;
Bankas darbinieku atbalstu un konsultēšanu IS saistītos jautājumos.
Mēs piedāvāsim Jums:
Darbu Rīgas centrā;
Profesionālās izaugsmes iespējas;
Interesantu un atbildīgu darbu;
Konkurētspējīgu atalgojumu.
Lūdzu sūtiet Jūsu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E (IT)” uz e-pastu personals@lpb.lv
vai Personāla vadības departamentam Brīvības ielā 54, Rīgā, LV-1011.
Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks aicināti uz intervijām.
Valodu zināšanas: Angļu, Krievu, Latviešu
Darba laiks Pilna slodze
Darba vieta Rīga
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