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YIT ir Somijas lielākais un viens no nozīmīgākajiem

Ziemeļeiropas reģiona būvniecības uzņēmumiem. Mēs

attīstām un būvējam mājokļus, komerctelpas un apkaimes.

Tāpat specializējamies sarežģītu infrastruktūras objektu

būvniecībā un ceļu būves darbu veikšanā. Kopā ar

klientiem mūsu 10 000 speciālisti veido funkcionālākas,

pievilcīgākas un ilgtspējīgākas pilsētas un apkārtējo vidi.

Mēs strādājam 11 valstīs: Somijā, Krievijā, Skandināvijā,

Baltijas valstīs, Čehijas Republikā, Slovākijā un Polijā.

facebook.com/YITLatvija

linkedin.com/company/yit

twitter.com/YITGroup

CV lūdzam sūtīt  sadaļā "Pieteikties"

CV lūdzam norādīt tikai tādu informāciju, kas ir 

nepieciešama, lai novērtētu Jūsu piemērotību 

vakantajam amatam un kas attiecas uz paredzētā 

darba veikšanu.

Sazināsimies ar Jums, ja Jūsu kandidatūra tiks 

izvirzīta uz nākamo atlases kārtu. 

Darba vieta: Vienības gatve 109, Rīgā
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Labāka dzīves vide.

Tie ir pieredzējuši speciālisti. 

SIA "YIT LATVIJA" AICINA PIEVIENOTIES KOMANDAI:

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PROJEKTU VADĪTĀJU

Darba pienākumi:

• Ar nekustamā īpašuma projektu, to skaitā īres namu, saistītu darbu organizēšana un vadība;

• Dalība projekta budžeta sastādīšanā, sistemātiska budžeta kontrole un analīze;

• Nekustamā īpašuma izstrādes projekta arhitektūras rasējumu projektu vai tehnisko projektu sagatavošanas 

uzsākšana, iegādāta nekustamā īpašuma reģistrēšanas organizēšana.

• Atskaišu sagatavošana saskaņā ar uzņēmuma noteikto politiku.

Prasības:

• Augstākā izglītība inženierekonomikā, būvniecībā vai uzņēmējdarbības vadībā; 

• Izpratne par būvniecību, nekustamā īpašuma un īres tirgus regulējošo likumdošanu;

• Pieredze darbā ar īres namiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

• Teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;

• Teicamas datora prasmes - MS Office 365, specifisku projektēšanas programmu pārzināšana.

Uzņēmums piedāvā: 

• Drošu, dinamisku un starptautisku darba vidi;

• Ikmēneša stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

• Profesionālās attīstības un izaugsmes iespējas. 
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