
Mēs nodrošinām elektroenerģijas savienojumu vairāk nekā vienam 

miljonam klientu pieslēgumu visā Latvijā. Ilgtermiņā rūpējamies par 

droša, vieda un efektīva elektrotīkla attīstību, lai nodrošinātu 

klientiem kvalitatīvu elektroapgādi un veicinātu sabiedrības 

labklājību, drošību un izaugsmi. 

AS «Sadales tīkls» 
reģ.Nr. 40003857687 

Aicinām darbā attīstības speciālistu/-i projekta ietvaros 
Darba vieta: Rīga, Šmerļa iela 1, ar iespēju strādāt attālināti 
Nepilns darba laiks (nepilna slodze): 20h nedēļā 
Darbs uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 30.septembrim 

 interese par elektroenerģijas tirgu un atjaunojamiem resursiem

 spēja strādāt pastāvīgi – iepazīties ar izpētes projekta saturu, definētajām biznesa un tehnoloģiskām prasībām,

kā arī citiem materiāliem

 pieredze vai atbilstoša akadēmiskā izglītība par biznesa procesu izveidi, biznesa objektu nozīmi un definēšanu

veidojot IT balstītus produktus

 pieredze vai sapratne par integrāciju veidošanu un testēšanu izmantojot dažādus simulācijas rīkus (piemēram,

Postman aplikācija)

 padziļinātas prasmes darbā ar MS Excel

 pieredze darbā ar SWAGGER risinājumu (vēlama)

 pieredze darbā ar Python (vēlama)

 latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī (C1)

 angļu valodas zināšanas sadarbībai ar projektu partneriem un tehnisko dokumentāciju sagatavošanai (pieredze

ERASMUS vai līdzīgas programmas pabeigšana tiks uzskatīta par priekšrocību)

 analizēt un sniegt priekšlikumus par partneru izstrādātajiem digitālajiem risinājumiem

 testēt izstrādātos risinājumu funkcionalitāti atbilstoši definētajām biznesa prasībām

 sadarboties ar dažāda rakstura partneriem un ekspertu grupām

 nodrošināt risinājuma izvietošanas koordinēšanu uz infrastruktūras

 apmācīt struktūrvienības kolēģus izstrādāto rīku lietošanā un uzturēšanā

Pieteikumus gaidīsim līdz 20.11.2022. 

Pieteikuma vēstuli un CV, neiekļaujot sensitīvu informāciju (piem., foto, tautību, vecumu utt.) 

ar norādi "Attīstības speciālists/-e" sūti uz e-pastu: darbs@sadalestikls.lv 

Iesniegto informāciju uzglabāsim 4 mēnešus. 

Ja ir papildu jautājumi, raksti: darbs@sadalestikls.lv 

Iesniegtā informācija atlases caurspīdīguma nodrošināšanas un darbinieku interešu pārstāvības mērķa sasniegšanai 

var tikt nodota LAB “Enerģija”, www.energija.lv. Iebildumu gadījumā informē mūs, e-pasts: darbs@sadalestikls.lv

Esot mūsu komandā, Tu iegūsi: 

Alga no 1450 EUR līdz 

1600 EUR bruto mēnesī, 

amats daļēji finansēts no

ES projekta OneNet

piešķirtā budžeta 

Uz tehnoloģijām 
balstīta mūsdienīga 
darba vide vienā no 
Latvijas vadošajiem 

uzņēmumiem 

Veselības un 
nelaimes 
gadījumu 

apdrošināšana 

Plašas 
profesionālās 
izaugsmes 

iespējas 

Attālinātā 
darba 

iespēja 

Piesakies, ja Tev ir: 

Mēs Tev uzticēsim: 
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