
                                                                   
 

Mūsu klients ir strauji augošs un dinamisks IT uzņēmums, kas Latvijas tirgū darbojas jau vairākus gadus. 

Uzņēmumam ir veiksmīga pieredze Microsoft Dynamics un mūsdienīgu WEB aplikāciju izstrādē. 
Kompānijai ir plašs klientu loks – sākot ar jauniem uzņēmumiem līdz bankām, kuru 

apkalpošanas primārais nosacījums ir kvalitatīvi sasniegts gala rezultāts.  
 

 

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai talantīgu IT speciālistu 
 

Microsoft Dynamics NAV Programmētājs  
 
Darba pienākumi un atbildība: 

• Atbilstoši klientu vajadzībām izstrādāt, ieviest un uzturēt MS Dynamics NAV programmatūras 

pielāgojumus un moduļus, t.sk. tehnisko uzdevumu izstrāde; 

• Konsultēt klientus un lietotājus par MS Dynamics NAV funkcionalitāti, esošiem un 
potenciāliem risinājumiem; 

• Veidot datu analīzes un vizualizācijas risinājumus, programmēt saiknes ar citām, ārējām 

sistēmām; 

• MS Dynamics NAV esošās funkcionalitātes modificēšana, testēšana, kļūdu labošana;  

• Attīstīt un optimizēt programmatūras standarta versijas; 

• Līdzdalība pārdošanas procesā ( procesu analīze, Fit – Gap); 

• Atbildība – par sava darba un veidoto risinājumu kvalitāti, atbilstību prasībām un ilgtspējību. 

Prasības kandidātiem: 

• Augstākā izglītība – bakalaurs / profesionālā, saistīta ar IT nozari; 

• Obligāta izpratne un pieredze programmēšanā; 

• Vēlama 3 gadu pieredze MS Dynamics NAV programmatūras izstrādē; 

• Izpratne un pieredze darbā ar citām ERP sistēmām, datubāzēm un MS SQL tiks uzskatīta kā 
priekšrocība;   

• Zināšanas un izpratne par biznesa procesiem un finanšu uzskaiti; 

• Analītiska un uz mērķa sasniegšanu orientēta domāšana; 

• Motivācija apgūt jaunas tehnoloģijas; 

• Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas. 

Kompānija piedāvā: 
 

• Papildus Dynamics NAV kompetencēm ir iespējams apgūt sistēmas SAP Business ByDesign 

programmēšanas un sistēmas ieviešanas kompetences; 

• Darbu strauji augošā un uz attīstību vērstā uzņēmumā; 

• Iespēju sadarboties ar Latvijā atpazīstamiem uzņēmumiem;  

• Iespēja kļūt par vecāko programmētāju, kura atbildībā ir programmētāju darba plānošana, 

darbu sadale atbilstoši kompetences līmeņiem, darba kvalitātes kontrole, kolēģu 
konsultēšana par programmēšanas jautājumiem;  

• Programmēšanas apmācību kursu veidošana un vadīšana uzņēmuma mācību centrā; 

• Darba algu 1500-2000 EUR (neto),  izvērtējot konkrēta kandidāta vēlmes, kompetences, 

pieredzi; 

• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām; 

• Visus nepieciešamos resursus darba veikšanai (datoru, telefonu u.tml.). 
 

CV un Motivētu pieteikumu lūgums sūtīt uz e-pastu: atlase@igkonsultacijas.lv 

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par vakanci, lūgums zvanīt uz kontakttālruni 20143944 
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