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PERSONĀLA ATLASES ĀRPAKALPOJUMS 
 
 
 

P A K A L P O J U M I  
* Informāciju par pakalpojumu izmaksām sagatavosim atbilstoši izvēlētajiem pakalpojumiem 

 
• 
Vakances sludinājuma sagatavošana un publicēšana 
Sludinājuma teksta sagatavošana, balstoties uz uzņēmuma prasībām, standartiem, kā arī mūsu plašo 
pieredzi uzrunājošu un vakances mērķauditorijai pielāgotu sludinājumu sagatavošanā. 
Sludinājuma publicēšana CVO Recruitment un / vai SIMPLIKA mājaslapā (atblīstoši vakances specifikai 
un mērķa grupai) un populārākajos sociālos tīklos. 
 
• 
Pieteikumu izvērtēšana un pārskata sagatavošana 
Saņemto pieteikumu izvērtēšana, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un pārskata sagatavošana, 
vienojoties ar uzņēmumu par ērtāko pārskata formātu. 
 
• 
Aktīvo darba meklētāju uzrunāšana 
Papildus saņemto pieteikumu apstrādei, lieliska iespēja paplašināt kandidātu loku, uzrunājot 
noteiktām prasībām atbilstošos aktīvos darba meklētājus, kas aktualizējuši savus CV pieejamās aktīvo 
darba meklētāju datubāzēs. 
 
• 
Telefona intervijas 
Lai noskaidrotu kandidātu piemērotību amatam, interesi un motivāciju karjeras pārmaiņām, tiek 
izstrādāta un veikta īpaša uzruna potenciālajiem kandidātiem. Sākotnējā sarunā jeb telefona intervijā 
tiek izzināta informācija par kandidāta pieredzi, spējām, vēlmēm attiecībā uz karjeru un finansiālo 
motivāciju. 
 
• 
Intervijas klātienē 
Pēc sākotnējām uzrunām un kandidātu savstarpējas salīdzināšanas, ar piemērotākajiem kandidātiem 
veicamas padziļinātās profesionālo un personības kompetenču novērtēšanas intervijas, kurās tiek 
izzināta detalizēta informācija par kandidāta pieredzi, sasniegumiem, motivāciju un personību. 
Intervijām varam piemērot dažādas intervēšanas metodoloģijas, atbilstoši vakances specifikai un 
izvirzītajām prasībām. 
Intervijas klātienē veicam gan individuāli ar kandidātu, gan piedaloties uzņēmuma pārstāvjiem. 
 
• 
Kandidātu grupas intervija 
Grupas intervija, jeb kandidātu prasmju novērtēšana, ir lielisks rīks atlasot vairākus sākotnējā līmeņa 
speciālistus pozīcijām bez specifiskām prasībām. Kandidātu grupas intervija ir piemērojama klientu 
apkalpošanas speciālistu, klerku, jaunāko speciālistu vakanču personāla atlasei, ļauj vienlaikus 
novērtēt līdz 8 kandidātiem. 
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Grupu intervijas klāt būt aicinām arī uzņēmuma pārstāvi, lai tiek iegūts klātesošs priekšstats par 
projektā iesaistītiem kandidātiem. 
Pēc kandidātu grupas intervijas tiek sagatavots pārskats. 

 
• 
Kandidātu novērtēšana 
Situācijā, kad uzņēmums patstāvīgi veicis personāla atlasi un ir lēmuma pieņemšanas priekšā par 
izvēlētajiem labākajiem fināla kandidātiem, piedāvājam kandidātu novērtēšanas pakalpojumu, kas 
dos papildu argumentus un informāciju pamatotas izvēles izdarīšanai. 
 
Vienojoties ar uzņēmuma pārstāvjiem, pievienojam psihometriskās novērtēšanas metodes, kas palīdz 
izvērtēt kandidātu, viņa vēlamo lomu, motivāciju, kas ir nozīmīgi izlemjot, vai tā personība atbilst jūsu 
uzņēmuma specifikai un konkrētā amata prasībām. 

• 
Konfliktu menedžmenta tests - tiek lietots ar mērķi noteikt cilvēka reakciju konfliktsituācijās, 

taktiku, kuru cilvēks visbiežāk pielieto konfliktu risināšanai. 

• 
Lomu komandā noteikšanas tests – tiek lietots ar mērķi noteikt kandidāta darbības stilu 

komandā, kā arī viņa kā vadītāja stiprās puses un resursus. 

• 
Personības tests - tiek lietots ar mērķi izveidot personības profilu, kas parāda personības 

īpašību kopumu, kā arī parāda galvenās tendences cilvēka rīcībā noteiktās situācijās. 

• 
(Pie nepieciešamības) Īpaši izstrādāts un, ar uzņēmumu saskaņots, Praktiskais pārbaudījums / 
prasmju novērtējums, atbilstoši veicamajiem uzdevumiem. 

 
• 
Atsauksmju apkopošana un atteikumu sniegšana 
Noslēdzot personāla atlases projektu, pieņemt lēmumu par īstā kandidāta izvēli palīdzēs atsauksmju 
apkopošana. Tāpat būtiski ir sniegt korektus atteikumus neizvēlētiem kandidātiem, kas būtiski darba 
devēja tēla veidošanai un dod iespēju atgriezties pie kandidātiem nākamajos projektos. 
 
 

Papildus aprakstītajiem pakalpojumiem, mūsu konsultantu komanda var sniegt jūsu uzņēmumam citu nepieciešamo 
atbalstu personāla piesaistes vai pārvaldības jautājumos, kā piemēram: 
Amatu aprakstu sakārtošanu un atjaunošanu atbilstoši esošai situācijai, intervētāju sagatavošanu intervijām, tirgus 
izpēti noteiktam segmentam, organizācijas un komandu novērtēšanu un citus. 
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M Ū S U  D A R B A  M Ē R Ķ I S : veicināt Latvijas darba tirgus attīstību, atbalstot aktīvu darbinieku profesionālo 
izaugsmi un biznesa organizāciju mērķu sasniegšanu. 

 
 
P I E R E D Z E  U N  K O M P E T E N C E  

 
• 
20 gadu profesionāla darba pieredze Baltijā 
• 
> 6000 realizētu personāla atlases projektu Baltijā 
• 
 Sadarbība ar vairāk nekā 500 klientiem 
• 
Ik gadu 200 – 250 profesionāļu uzsāk jaunu karjeras ceļa posmu ar mūsu atbalstu 
 

 

 
K O N T A K T I N F O R M Ā C I J A  

 

     

Jūlija LOBANOVSKA      Liene KUBLIŅA  

Vadošā konsultante      Vadošā konsultante 

Julija.Lobanovska@cvor.lv    Liene.Kublina@cvor.lv 
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