
• komunikācija gan rakstveidā, gan mutvārdos, gan attēla vai video veidā - Tev būs jāprot pārvērst savas un citu idejas 
interesantā un radošā saturā, izmantojot dažādus medijus

• izstrādāt, pilnveidot un aktualizēt magnumvet.lv un petcity.lv mājas lapu saturu (SEO)
• regulāri komunicēt mūsu korporatīvo sociālo tīklu kontos (Facebook, Instagram), uzraudzīt to saturu un rūpēties par 

aktualitātēm
• nodrošināt aktīvu komunikāciju mūsu sadarbības partneru un klientu digitālajos kanālos
• veidot un uzturēt sadarbību ar mūsu klientiem, ražotājiem, sadarbības partneriem, medijiem
• nodrošināt visu komunikācijas aktivitāšu praktisku īstenošanu (e-pastu mārketings, online kampaņas, reklāmas kampaņas, 

sociālie mediji)
• rūpēties par Magnum Veterinārija oficiāli pārstāvēto ražotāju mājaslapu attīstīšana, mārketinga un komunikāciju aktivitātēm

DIGITĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS 
SPECIĀLISTU/-I

Aicinām komandā

• Tu mīli dzīvniekus
• esi radošs un aizrautīgs komunikators dažādos veidos un medijos
• pārzini latviešu valodas gramatikas un stilistikas principus
• Tev ir atbilstoša izglītība komunikāciju zinātnē, sabiedriskajās attiecībās, mārketingā vai sociālajās zinātnēs
• Tev ir līdzvērtīga profesionālā pieredze 
• seko līdzi sociālo tīklu un mārketinga komunikācijas tendencēm
• labi pārzini MS Office un proti komunicēt arī angļu valodā un ja nepieciešams – arī krievu valodā
• esi komandas cilvēks un esi gatavs būt mūsu komandas komunikācijas guru!

Tava ikdiena būs:

Sagaidām, ka: 

Lai pieteiktos, pievieno savu CV un Motivācijas vēstuli sadaļā “Pieteikties”. 

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz otro atlases kārtu. Piesakoties uz vakanci, kandidāts apstiprina, ka piekrīt savu

personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Magnum grupas uzņēmumu Personāla daļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti
personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

www.magnumvet.lv

Tev piedāvāsim: 
• iespēju realizēt savas radošās idejas un profesionālās attīstības iespējas 
• darbu dinamiskā vidē, kur augstu tiek vērtēts komandas darbs un mūsdienīgi risinājumi
• iespēju strādāt kopā un saņemt atbalstu no veterinārās nozares profesionāļiem
• visas sociālās garantijas, atalgojumu no EUR 1300-1700 pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšanu un citus uzņēmuma 

piedāvātos labumus;
• foršus kolēģus un kopīgus pasākumus pēc labi padarīta darba 

www.petcity.lv

/uz laiku ~2 gadiem/


