
Sū ti savū CV ūn pa rliecī bas ve stūli ar nora di „Pūdel ū pildī s anas palī gs” ūz darbs@valmiermūiza.lv lī dz 2023. gada 16. aprī lim! 
Vaira k par mūms #valmiermūiz a Facebook, Instagram ūn valmiermuiza.lv. SIA „Valmiermūiz as alūs”, reg . Nr. 40003752458. 

 
 

 

 

 

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

brū ve  dzī vo alū. Esam apn e mūs ies kopt alūs baūdī s anas 

kūltū rū Latvija , pieda va jot arvien baga ta kas alūs gars as, lai 

sve tkū galda  miestin s  atkal sta ve tū goda vieta . 

 

 

Katrs solis ūn katrs darbs brū zī  ir nozī mī gs. 

Nesteidzī gi brū ve ts alūs tikpat rū pī gi ja iepilda 

pūdele s. Lai pūdel ū pildī ta js stra da tū raiti ūn katrai 

pūdelei bū tū glī ti ūzlī me ta etik ete, aicina m saime  

 

PUDEĻU PILDĪŠANAS PALĪGU 
vasaras sezonas darbam Valmiermūiz as alūs darī tava , Dzirnavū iela  2 

 

 

 

 
Mēs piedāvājam: 

• atalgojūmū 955 EUR (brūto), 
• darbiniekū papildū labūmūs, 
• apma cī bū pildī s anas vadī ta ja vadī ba , 
• pilnas slodzes darbū no aprī l a lī dz septembrim, 
• sevi piera dot darbos, iespe jū sadarbī bū tūrpina t, 
• darba laikū pe c grafika ar iespe jū laikūs  

pieteikt iepla notas brī vdienas, 
• darbū draūdzī ga  ūn latviska  saime , 
• veselī bai dros ūs darba apsta kl ūs, 
• darbū skaista , ve stūriska  vieta  sol a 

atta lūma  no pilse tas. 

 

Tavi pienākumi: 
• pildī s anas ieka rtū sagatavos ana darbam, 
• pūdel ū kraūs ana ūz pildī s anas lī nijas, 
• pūdel ū kastū novietos ana noliktava , 
• ga da t par pildī s anas telpū ūn ieka rtū tī rī bū, 
• darbs ar elektrisko pace la jū. 

 
No Tevis sagaidām: 

• gribū ma cī ties ūn spe jū sadarboties, 
• krampi velt alūs mūcū ūn celt alūs kasti, 
• cī tī gūmū ūn atbildī bas sajū tū, 
• pozitī vū attieksmi pret dzī vi, 
• gars o alūs. 
 

 

 

 

  

  


