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Vai tu šim vari teikt JĀ?

Pienākumi un atbildība:

KPMG ir viens no lielākajiem globāliem profesionālu firmu tīkliem, kas sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju 
pakalpojumus. Mēs darbojamies 145 valstīs un teritorijās, kurās kopā strādā 227 000 augsti kvalificēti profesionāļi. 
KPMG kultūras pamatā ir vērtības.

Mēs uzskatām, ka uzņēmumiem ir nozīmīga loma visos ilgtspējības aspektos – vides, sociālajos un korporatīvās 
pārvaldības (angl. – environmental, social and governance – ESG). KPMG ir apkopojis uzņēmuma ESG virzienus 
vienotā ietvarā, izveidojot un izveidojis “Mūsu ietekmes plānu”, lai radītu pozitīvu ietekmi uz pasauli. Izmantojot 
KPMG vērtības kā ceļvedi, “Mūsu ietekmes plāns” nosaka KPMG apņemšanos darboties četrās nozīmīgās 
kategorijās: planēta, cilvēki, labklājība un pārvaldība. Mūsu pienākums ir palīdzēt veidot un vadīt kritiski svarīgu, visai 
pasaulei aktuālu jautājumu risināšanu, kur mūsu pieredze un prasmes var palīdzēt mainīt pašreizējo situāciju.

KPMG Latvijā ir ieguvusi reputāciju augstas kvalitātes revīzijas pakalpojumu sniegšanā, kuru mērķis ir vairot 
uzticamību informācijai, kuru klienti sagatavo investoru, kreditoru un citu pušu lietošanai. KPMG nodrošina stabilu, 
pilnvērtīgu un dinamisku revīzijas karjeru. Mēs ieguldām laiku, enerģiju un līdzekļus, lai pilnveidotu mūsu revīzijas 
profesionāļus. Mēs uzlabojam savus procesus, lai neatpaliktu no mainīgās darba vides, nodrošinot mācību 
programmas, kas apvieno uz tehnoloģijām balstītas mācīšanās iespējas ar visaptverošu klātienes pieredzi.

Analizēt un pārbaudīt finanšu datus

Izglītība un pieredze Tehniskās prasmes Personīgās iezīmes

• Vēlams lai Tev ir augstākā 
izglītība, vai tu esi pēdējā kursa 
students finansēs, grāmatvedībā, 
uzņēmējdarbības vadībā, 
matemātikā, statistikā, 
informāciju tehnoloģijā vai 
ekonomikā. Aicinām pieteikties arī 
pretendentus, kuri ir ieguvuši 
augstāko izglītību citā jomā. 

• Pieredze grāmatvedībā tiks 
uzskatīta par priekšrocību

• Tev ir pamata zināšanas par 
finanšu grāmatvedības procesiem 

• Tev piemīt prasmes darbā ar MS 
Office, it īpaši Excel

• Tev ir teicamas latviešu un angļu 
valodas zināšanas 

• Tu esi gatavs/-a mācīties, pievērs uzmanību 
detaļām un augstu vērtē precizitāti 

• Esi motivēta un proaktīva persona ar labām 
komunikācijas prasmēm un spēj sastrādāties 
komandā

• Tev piemīt spēcīgas organizatoriskās un laika 
plānošanas prasmes, un Tu proti noteikt prioritātes

• Tu spēj ievērot termiņus, strādājot dinamiskā un 
izaicinājumiem pilnā vidē 

Tu vēlies pilnveidot sevi un attīstīties profesionāli, 
kā arī apgūt stabilus pamatus finanšu jomā

Mūsu piedāvājums:

Sadarboties ar projektu komandām un klienta 
pārstāvjiem

Apgūt, izprast un pielietot KPMG revīzijas 
metodoloģiju, gatavojot skaidru un labi strukturētu 
revīzijas dokumentāciju

Asistēt un mācīties no pieredzējušiem 
revidentiem augstas kvalitātes revīzijas procesā 
dažādiem klientiem, dažādās industrijās

Attīstīt izpratni un zināšanas par dažādu klientu 
segmentiem un tirgiem

Nosūtot savu pieteikumu KPMG Baltics SIA, Jūs sniedziet savu brīvprātīgu piekrišanu tam, ka KPMG Baltics SIA apstrādās Jūsu pieteikuma dokumentos iekļautos personas datus 
personāla atlases procesa nolūkos. Savu piekrišanu Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt, rakstot KPMG Baltics SIA uz datu_iesniegumi@kpmg.lv. Vairāk par to kā KPMG Baltics SIA veic Jūsu 
iesniegto personas datu apstrādi personāla atlases procesa ietvaros Jūs varat atrast KPMG Baltics SIA Personāla atlases privātuma atrunā, kas pieejama 
https://home.kpmg/lv/lv/home/misc/kpmg-darbinieku-atlases-privatuma-politika.html.

© 2022 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju 
sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma.
Visas tiesības aizsargātas.

Ja Tu vari teikt šim JĀ, piesakies!
Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz nākamo atlases kārtu
Kandidāti tiek izvertēti patstāvīgi un darba sludinājums tiks slēgts, tiklīdz būsim atraduši īsto kandidātu – tāpēc nekavējieties pieteikties! 
Jautājumu gadījumā lūdzu sazinies ar Linda Zandberga, Personāla vadības speciālisti KPMG Latvijā (LZandberga@kpmg.com).

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, funkcionāliem traucējumiem, rases, reliģijas vai etniskās piederības.
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