
Galvenie pienākumi:
• Izvirzīt uzņēmuma stratēģiskos un operacionālos mērķus, kas vērsti uz organizācijas ieņēmumu un peļņas paliel-
ināšanu, un attīstīt reģionālo tirgu
• Izstrādāt un efektīvi sekot operacionālajām darbībām, politikai un standartiem
• Pilna atbildība par uzņēmuma peļņu un zaudējumiem, ieskaitot budžetēšanu, finanšu ziņojumu pārraudzīšanu, 
kapitāla izdevumus
• Uzņēmuma sekmīga pārstāvēšana sadarbībā ar vietēja, reģionāla un starptautiska līmeņa klientiem
• Nodrošināt precīzu un savlaicīgu biznesa informāciju caur uzņēmuma biznesa pārskatiem un ziņojumu procesiem
• Identificēt un attīstīt talantus organizācijā, lai nodrošinātu šī brīža un nākotnes cilvēkresursu vajadzības
• Uzņēmuma personāla veidošana, trenēšana, attīstīšana un iedvesmošana, lai sasniegtu arvien augstāku klientu 
apmierinātības līmeni un lojalitāti
• Darbošanās saskaņā ar vietējo likumdošanu un ārējo regulējumu.

Prasības kandidātiem:
• Vismaz 7 gadu pieredze augstākā vadības līmeņa amatos, vēlams enerģētikas nozarē
• Plaša pieredze stratēģiskajā un operacionālajā vadīšanā
• Spēja izvirzīt uzņēmuma stratēģiskos un operacionālos mērķus, kas vērsti uz organizācijas ieņēmumu un peļņas 
palielināšanu, reģionālā tirgus attīstīšanu
• Atbilstoša komandas vadības pieredze
• Starptautiska pieredze tirgus attīstīšanā ir priekšrocība
• Izpratne par juridiskajiem un regulējošajiem jautājumiem
• Atbilstoša pieredze regulēta uzņēmuma vadībā ir priekšrocība
• Fleksibla un atvērta personība
• Spēja būt proaktīvam līderim un uzņemties iniciatīvu
• Teicamas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes
• Teicamas analītiskās un abstraktās domāšanas spējas
• Profesionāla, plānveida, organizēta un prioritizēta darba pieeja, savienojumā ar objektīvu un pragmatisku redzēju-
mu
• Augstākā izglītība, MBA grāds ir priekšrocība
• Teicamas latviešu un angļu valodas prasmes, krievu valodas prasmes ir priekšrocība.

Ierobežojumi:  
• Potenciālajiem kandidātiem jāievēro Enerģētikas likuma 111. panta trešās daļas 4. punktā noteiktās neatkarības 
prasības. 
Vakances aizpilde ir paredzēta visdrīzākajā laikā. Šis ir pilna laika darbs. Atalgojums tiks noteikts, vienojoties ar 
izvēlēto fināla kandidātu. 

Atlases process sastāvēs no vairākām interviju kārtām, ko veiks augsta līmeņa vadītāju atlases kompānija “Pedersen 
& Partners” un AS “Conexus Baltic Grid” pārstāvji. Ieinteresētiem kandidātiem jāiesniedz izvērtēšanai savs CV 
angļu valodā, nosūtot to “Pedersen & Partners” vadītājai Evai Albertei uz sekojošu e pastu līdz 2020. gada 14. 
augustam: eva.alberte@pedersenandpartners.com. 

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina

Izpilddirektora, valdes locekļa amata atlasi


