
  
  

 Par CV Market Latvia  
  
www.cvmarket.lv ir speciālistu darba portāls, kas Latvijā darbojas kopš 2003. gada un nodrošina kvalitatīvus un 

progresīvus personāla atlases risinājumus internetā, kas palīdz gan darba devējiem, gan darba meklētājiem 

daudz vienkāršāk un efektīvāk komunicēties.   

  

CV Market zīmols ir labi pazīstams visā Baltijā un darba devējiem ir iespēja iegādāties personāla atlases 

pakalpojumus  ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā .  

  

 CV datu bāze  
  

Šobrīd CV Market speciālistu darba portālā ir vairāk nekā 160 000 reģistrētu darbinieku un darba meklētāju, no 

kuriem izveidoti ~75 500 aktīvi CV. Katru mēnesi nāk klāt ~1000 jauni CV. 

  

    

Lielākais kandidātu skaits ir asistēšanas un 

administrēšanas, klientu servisa, 

pārdošanas, rūpniecības un ražošanas, 

finanšu un apdrošināšanas, nekustamā 

īpašuma un celtniecības, transporta un 

loģistikas jomā.  

  

Vidējais www.cvmarket.lv reģistrētais 

lietotājs ir darba meklētājs ar 

profesionālo vai augstāko izglītību vecumā 

no 21 līdz 40 gadiem. Pēc pastāvīgās 

dzīves vietas tie ir Rīgas, Pierīgas, 

Jūrmalas, Ādažu, Saulkrastu,  

Siguldas, Ikšķiles, Ogres, Olaines,  

Jelgavas, Bauskas, Dobeles, Tukuma un šo 

pilsētu apkārtnes iedzīvotāji.  

  

Veiksmīgākie realizētie personāla atlases 

projekti ir tirdzniecības pārstāvju, 

pārdošanas speciālistu, vadības asistentu, 

ražošanas speciālistu pozīcijas.  
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CV Market personāla atlases pakalpojumi  

 

ATLASE AR TELEFONA INTERVIJĀM  

Pakalpojumā ietilpst:  

• Darba sludinājuma sagatavošana, izvietošana top pozīcijā www.cvmarket.lv  

• Pēc nepieciešamības, darba sludinājuma izsūtīšana CV datu bāzes atbilstošai kategorijai un izvietošana 

sociālajos tīklos  

• Piemērotu kandidātu piemeklēšana CV datu bāzē un citos resursos, sazināšanās ar tiem  

• Pieteikumu saņemšana, izvērtēšana un šķirošana  

• Telefonintervijas veikšana ar piemērotajiem kandidātiem  

• Piemērotāko kandidātu CV un pieteikuma vēstuļu nosūtīšana klientam kopā ar atskaiti par telefona 

interviju rezultātiem 

• Laipnu atteikuma vēstuļu nosūtīšana 

• Periods 3-4 nedēļas  

 

ATLASE AR KLĀTIENES INTERVIJĀM  

Pakalpojumā ietilpst:  

• Darba sludinājuma sagatavošana, izvietošana top pozīcijā www.cvmarket.lv  

• Pēc nepieciešamības, darba sludinājuma izsūtīšana CV datu bāzes atbilstošai kategorijai un izvietošana 

sociālajos tīklos  

• Piemērotu kandidātu piemeklēšana CV datu bāzē un citos resursos, sazināšanās ar tiem  

• Pieteikumu saņemšana, izvērtēšana un šķirošana  

• Intervijas veikšana klātienē ar piemērotajiem kandidātiem  

• Atsauksmju ievākšana (rekomendāciju pārbaude)  

• Piemērotāko kandidātu CV un pieteikuma vēstuļu nosūtīšana klientam kopā ar atskaiti par 1.intervijas 

rezultātiem un atsauksmēm  

• Laipnu atteikuma vēstuļu nosūtīšana. 

• Periods 3-5 nedēļas 

  

ATLASE AR KLĀTIENES INTERVIJĀM UN GARANTIJU 

Pakalpojumā ietilpst:  

• Darba sludinājuma sagatavošana, izvietošana top pozīcijā www.cvmarket.lv  

• Pēc nepieciešamības, darba sludinājuma izsūtīšana CV datu bāzes atbilstošai kategorijai un izvietošana 

sociālajos tīklos  

• Piemērotu kandidātu piemeklēšana CV datu bāzē un citos resursos, sazināšanās ar tiem  

• Pieteikumu saņemšana, izvērtēšana un šķirošana  

• Intervijas veikšana klātienē ar piemērotajiem kandidātiem  

• Atsauksmju ievākšana (rekomendāciju pārbaude)  

• Piemērotāko kandidātu CV un pieteikuma vēstuļu nosūtīšana klientam kopā ar atskaiti par 1.intervijas 

rezultātiem un atsauksmēm (kandidātu skaits tiek atrunāts iepriekš, ņemot vērā vakances specifiku)  

• 1-3 mēnešu garantija (ja darbinieks 1-3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas pamet uzņēmumu CV 

Market meklē jaunu kandidātu bez papildus samaksas) 

• Laipnu atteikuma vēstuļu nosūtīšana. 

• Periods 3-5 nedēļas  
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Personāla atlases norise:  

Uzsākot sadarbību klientam tiek nosūtīts aizpildīšanai kandidāta profils, kas ir arī neatņemama sadarbības līguma 

sastāvdaļa. Pēc aizpildītā profila saņemšanas kopā ar CV Market atlases speciālistu tiek precizētas detaļas, darba 

izpildes gala termiņš un notiek vienošanās par piedāvāto kandidātu skaitu.  

  

1. Darba analīze un sludinājuma sastādīšana  

Process sākas ar ļoti detalizētu informācijas izzināšanu par Jūsu pieprasīto darba kandidātu un 

darbinieka profila sastādīšanu. Pieredzējis personāla atlases speciālists izveidos darba sludinājumu, 

atbilstoši iegūtai informācijai, un to ievietos www.cvmarket.lv.  

  

2. Kandidātu atlases process   

Atlases process sastāv no ienākušo  pieteikumu (CV) izvērtēšanas, tiešās kandidātu  meklēšanas un 

atlases no CV Market datu bāzes, personīgo sakaru izmantošanas. Kad visas iespējamās pieteikumu 

anketas ir savāktas, sākas pieteikumu anketu un CV atlase un izvērtēšana, saskaņā ar darba devēja 

kompānijas prasībām (kvalifikācija, pieredze u.t.t.). Pēc mērķtiecīgas atlases un CV izvērtēšanas 

potenciālo kandidātu skaits ir samazinājies, sākas intervēšana. Mēs profesionāli intervēsim un novērtēsim 

kandidātu. Pēc intervijas analīzes un testu rezultātiem tiek pārbaudītas atsauksmes. Tikai pēc tam 

kandidāti, kuri būs izturējuši šo pārbaudi, tiks aicināti uz otro interviju.  

  

3. Noslēguma process 

Klients saņem 3-5 atbilstošus kandidātus (pēc vienošanās). Papildus klients saņem šo kandidātu CV ar 

personāla speciālista komentāriem un pārbaudītām atsauksmēm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CV Keskus OU Latvia filiāle  

Kr.Barona iela 25-14, Rīga, LV-1011  

tel. 67358848, info@cvmarket.lv  
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