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KPI 

• Akceptēto darba piedāvājumu skaits 
(studenti/darbinieki ar pieredzi) % 

• Iekšējo konkursu skaits % 

• Atlases kompāniju piesaiste % 

• Kadru mainība % 

• «Key» cilvēku aiziešana no uzņēmuma % 

• Iesaistīšanās indekss 



Kas padara parastu darba vietu par izcilu? (Great 
Place to Work) 

• Dziļa ieinteresētība no augstākās vadības puses 

• Augsts uzticēšanās līmenis starp darbiniekiem un 
vadītājiem 

• Īsta pārliecība, ka cilvēki ir kompānijas veiksmes 
atslēga 

• Pieredzes apmaiņa starp cilvēkiem uzņēmumā 

• Aktīva komunikācija starp darbiniekiem un 
vadītājiem 

• Sapratne par īpašo un unikālo kultūru «mēs 
atšķiramies no citiem» 



Diskusija grupās 

• Kāpēc darbinieki strādā Jūsu uzņēmumā? 

• Ar ko Jūsu uzņēmums atšķiras no pārējiem? 

• Kas šobrīd motivē Jūsu darbiniekus? 



Kas padara Jūsu uzņēmumu par pirmo izvēles vietu topošajiem darbiniekiem? 



Kuri cilvēki, pēc Jūsu domām, uzņēmumā ir atbildīgi par darba devēja tēla 
 stratēģijas ieviešanu? 



Par ko Jūs visbiežāk stāstāt citiem, runājot par savu darba vietu? 



Kas Jūs motivēja iet strādāt uzņēmumā, kurā Jūs šobrīd strādājāt? 



   Darba devēja tēlu veidojošie faktori 



Darba devēja tēlu veidojošie faktori (kopējie rezultāti) 

















Ko vēlas darbinieks? 

EVP Procentu skaits 
Finansiālā motivācija 87% 

Stabilitāte 87% 

Draudzīgs kolektīvs 85% 

Godīga komunikācija 83% 

Personīgās dzīves un darba balanss 83% 

Vadītājs 81% 

Interesants darba saturs 80% 
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Attīstība un atlīdzība Ārējais tēls Lojalitāte

Speciālists Vecākais speciālists Vadītājs
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Komunikācija                              
 
 
 
 

Darbinieku iniciatīva un 

atbildība 

Izpēte un attīstība Darba vide un apstākļi 



Problēmsituācijas 



Citadele 
Profesiju mēneši 

 



Sadales tīkls 
Ekspertu kopas izveide 

 



Statoil Fuel & Retail Business Centre 
«WORK OPPORTUNITIES» 



Hanza Matrix - 
Duālās izglītības projekts - darba vidē 

balstīta profesionālā izglītība 

Alvis Vagulis 
Diāna Urtāne  
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Sāc attīstīt savu 

iekšējo darba 

devēja tēlu 



Veido komandu, kas saprot, 

ietekmē un veido darba devēja 

tēlu 



Iesaisti darbiniekus šajā procesā 



Kļūsti par ekspertu savā  

mērķauditorijas tirgū 



Noskaidro, vai Tu nodrošini darbiniekus ar 

to, ko viņi VĒLAS 



Komunicē savu EVP (employee 

value proposition) 



PALDIES! 
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