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„Valmiermūiz as alūs” ir maza mūiz as darī tava, kūra  

nesteidzī gi brū ve jam amata alū. Esam apn e mūs ies atgriezt 

miestin ū ūz sve tkū galda, darot arvien baga ta kas gars as ūn 

veidojot alūs baūdī s anas kūltū rū Latvija . Alūs baūdī ta ji jaū 

iecienī jūs i Valmiermūiz as alūs ve stniecī bū Rī ga , A. Bria na 

iela  9a, kūr pieda va jam nefiltre tos lejamos alūs 

lī dzn ems anai ūn vaira k neka  120 Latvijas mazo alūs 

darī ta jū brū ve jūmū, ka  arī  alūs ūzkodas, lejama  

aprī kojūma nomū svinī ba m ūn da vanas alūs baūdī ta jiem. 

 

 

 

 

Ta pat ve stniecī ba  pieejami pas ū brū ve ti zelteri, ka  arī  

plas a Latvija  darī tū sidrū ūn vī nū izve le. Lai iepriecina tū 

alūs baūdī ta jūs Pa rdaūgava , A genskalna tirgūs 

jaūnatve rtaja  paviljona  dūrvis ve rūsi Valmiermūiz as 

alūs ve stniecī ba. Baga tī gi, pilnmūtī gi, apin oti ūn 

izteiksmī gi – katram brū ve jūmam savs gars as sta sts ūn 

rakstūrs. Lai s o sta stū nodotū alūs baūdī ta jiem ūn 

Valmiermūiz as alūs ve stniecī bas vadī ta jai atrastū 

ūzcī tī gū „labo rokū”, aicina m saime  

 

VECĀKO KRODZINIEKU/-CI 

pilnas slodzes darbam Valmiermūiz as alūs ve stniecī ba  Rī ga , 
A genskalna atjaūnotaja  tirgūs paviljona , Nometn ū iela  64 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tev piedāvājam: 

• atalgojūmū 1000–1300 EUR (brūto), 
• apma cī bas alzinī ba  ūn viesmī lī ba , 
• piemaksas par teicamiem darba rezūlta tiem, 
• visas socia la s garantijas ūn papildū labūmūs, 
• darbū draūdzī ga , stabila  ūn latviska  saime , 
• iespe jū daūdzina t amatalū ūn Latvijas gars as. 

 
No Tevis sagaidām: 

• viesmīlības gēnu un ūzcītībū, 
• pieredzi klientū apkalpošanā, 
• gatavī bū stra da t arī  nede l as nogale s, sve tkos, 
• spējū saprasties arī angļū ūn krievū valodā, 
• degsmi pilnveidoties un vēlmi mācīties, 
• krampi velt alus mucu un celt alus kasti, 
• interesi par amatalū ūn kūltūras dzīvi. 

 


