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The STRUCTOGRAM®  

Veido saistošu darba 
sludinājumu 

Uzzini vairāk: gatis@structogram.lv;  265367354 

mailto:gatis@structogtram.lv
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Uzzīmējam cilvēkus 
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Kur tiek pieņemti lēmumi par 

labu tavam sludinājumam?  

Cilvēka smadzenēs ir 
apmēram 100 miljardi 
šūnu jeb neironi, kas 
atrodas dažādos smadzeņu 
centros 

Informācija smadzenēm tiek nodota ar 
elektriskiem un ķīmiskiem signāliem, un to 
reakcija atkarīga no tā, cik spēcīgs signāls 
neironiem piekļūst. 
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Kas nosaka personību?  

Neo cortex 

Limbiskā sistēma 

Smadzeņu 
stumbrs 

- Analītika  
- Konceptuālā 

domāšana 
- 7 x nomēra, rīkojas 
- Nākotne, paredz 

visus riskus 
- Individuālists 

- Ātri novērtē iespējas 
- Ātrā dinamiska rīcība 
- Svarīgākais ir 

rezultāts 
- Aizrauj un rīkojas 

 

- Laba komunikācija, 
komandas spēlētājs 

- Veido patīkamu 
darba vidi 

- Fantāzija, 
domāšana ārpus 
rāmjiem 

- Intuitīva lēmumu 
pieņemšana 

www.structogram.lv 
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Personība vs profesionālās 

prasmes?  

Kāpēc piesakās neatbilstoši pretendenti? 
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3 komandas: 

Izvēlies sev piemērotāko krāsu- nevis ko 
vēlos, bet kas mani raksturotu: 
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Sludinājumi: 

No Jums sagaidām: 

•pieredzi/zināšanas __________ sistēmu/___________ produktu tirgū 

•spēju un vēlmi būt aktīvajā pārdošanā 

•vēlmi strādāt tehniskā sfērā 

•teicamas latviešu un labas krievu, angļu valodas zināšanas 

•B kategorijas autovadītāja apliecību 

•organizatora iemaņas un prasmi strādāt patstāvīgi 

 

Kompānija piedāvā: 

•aktīvu, izaicinošu un uz attīstību vērstu darbu profesionālā kolektīvā 

•pieredzei atbilstošu atalgojumu + bonusus, sociālās garantijas 

•darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu 

Pārdošanas projektu vadītāju 
kura/-as pienākumos ietilps jauna virziena attīstība un procesu realizācija, veicot 

sekojošus pamatpienākumus: 

•  ilgtermiņa sadarbības veidošana ar kompānijas potenciālajiem klientiem 

•  Tirgus un cenu analīze, produktu virzība Latvijas tirgū 
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Sludinājumi: 
MĀRKETINGA VADĪTĀJU 

Tavs profils: 

Tu esi zinošs un radošs Mārketinga vadītājs/-a, kas meklē sev plašāku un krāsaināku spēles 

laukumu, lai kļūtu par galveno spēlētāju! Tu esi ilgtermiņa spēlētājs! 

Amata profils: 

Daudz aizrautības, miljons iespēju un izaicinājumu! Jaunais mārketinga vadītājs spēlē 

vadošo lomu uzņēmuma stratēģijas izstrādē un attīstīšanā, produktu virzīšanā un zīmola 

atpazīstamības veicināšanā. 

Prasību profils: 

Mārketinga projektu izstrāde un ieviešana atbilstoši noteiktajam budžetam, mārketinga 

stratēģijas īstenošana atbilstoši noteiktajiem mērķiem, tirgus un konkurentu analīze, 

interneta un sociālo mēdiju pārzināšana, sadarbība ar medijiem un reklāmas aģentūrām. 

Kvalifikācijas profils: 

Tev jābūt atbilstošai pieredzei līdzīgā amatā, jāpiemīt labām komunikācijas un prezentācijas 

prasmēm, jābūt spējai vadīt vairāku projektus vienlaicīgi un jāpiemīt nerimstošai orientācijai 

uz rezultātu sasniegšanu, labi jāzina angļu valoda, jāpārzina datora programmas labā līmenī 

(Excel, Powerpoint). 

Piedāvājuma profils: 

Tu iegūsi iespējas realizēt savas idejas, iespēju tieši ietekmēt uzņēmuma attīstību, atbilstošu 

samaksu par darbu un citus labumus! Tu strādāsi kopā ar zinošiem, pieredzējušiem un 

jautriem cilvēkiem! 
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Sludinājumi: 

Piedāvājam darbu stjuarts/e, lidojumiem ES reisi 

apkalpošanā, tas būs piemērots Tev, ja: 

 
□ patīk strādāt apkalpojošā sfērā 

□ patīk darbs ar cilvēkiem 

□ Padodas laipna un  izjusta klientu apkalpošana  

□ Veiksmīgi stādāt stresa situācijās 

□ Patīk darbs komandā 

□ Patīk uzņemties atbildību 

□ Mani uzskati ir man ir nozīmīgi 

□ Spēju labi tikt galā ārkārtas, trauksmes situācijās  

□ Brīvi pārvaldu angļu valodu  
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Sludinājums    

Saistošs 

Atturīgs, 
saspringts 
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Neuromārketings   

• Piesaisti uzmanību 

• Apstrādā uzmanību 

• Pievieno emocijas 

• Piešķir nozīmi ar faktiem 

• Veido iesaistošu stāstu - 

sajūtas 
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KĀ?   

Piesaisti uzmanību: 
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KĀ?   

Apstrādā uzmanību 
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KĀ?   

Pievieno emocijas 
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KĀ?   

Piešķir nozīmi ar faktiem 
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KĀ?   

Institut für Biostruktur-Analysen AG sertificēts master 
trainer, smadzeņu bio-struktūras eksperts personības 
ģenētiski noteiktā potenciāla atklāšanā un limitu 
identificēšanā. Ar 13 gadu pieredzi menedžmenta 
konsultāciju jomā, risinājumu izstrādē efektivitātes 
uzlabošanai un praktiskajiem treniņiem gan operatīvajā 
menedžmentā, gan pārdošanā. 

Linkedin: Gatis Ulinskis 

www.structogram.lv 

FB: Structogram Baltic 

Tel: 26536734 

gatis@structogram.lv 

Structogram® programma 
ietekmīgajā menedžmentā 

Structogram® pārdošanas 
sistēma un mārketings 


