
Client Manager/ Klientu menedžeris  

English Latvian 
Duties: 

- Establish and maintain contacts with customers, follow 
market trends (customer needs, competition, trends in 
certification market etc.) to provide the necessary 
information and support; 

- Prepare offers, draft contracts and submit to the 
customers, coordinate the sales process until signing of 
contract; 

- Preparation of tenders (documents) for participation in 
procurements; 

- Usage and maintenance of the sales-related information 
system, systematic data entry in customer data bases, 
sales process monitoring, regularly reporting  and further 
necessary actions; 

- Communication with customers (meetings, written, in form 
of presentations); 

- Analysis of usage of marketing tools; 

- Participation in marketing events 
Experience. Skills: 

- Sales experience working in team and individually; 

- At least 5 years of work experience, preferably in 
manufacturing companies; 

- Higher education (preferably in the technical field); 

- Driver's license; 

- Computer user knowledge; 

- Good knowledge of English; 
 
Our offer: 

- Work in a dynamic international company; 

- Training and professional development opportunities; 

- Competitive remuneration; 

- Social guarantees and health insurance; 

- Work materials and tools required for the work; 

- Friendly work team 
Send a CV in English or Latvian 

 riga@lv.bureauveritas.com in subject “Vacancy” 
 

Pienākumi: 

- Veidot un uzturēt kontaktus ar klientiem, sekot līdzi tendencēm tirgū 
(klientu vajadzības, konkursi, tendences sertifikācijas tirgū, utt.), sniegt 
nepieciešamo informāciju un atbalstu; 

- Gatavot piedāvājumus, līgumu projektus un iesniegt klientiem, koordinēt 
pārdošanas procesu līdz līguma parakstīšanai; 

- Piedāvājumu (dokumentu) sagatavošana dalībai iepirkumos; 

- Ar pārdošanu saistītās informācijas sistēmas izmantošana un 
uzturēšana,  sistemātiska datu ievadīšana klientu datu bāzēs, 
pārdošanas progresa monitorings, regulāra atskaitīšanās par rezultātiem 
un citas  nepieciešamās darbības; 

- Komunikācija ar klientiem (tikšanās, rakstiska, prezentāciju veidā); 

- Mārketinga līdzekļu pielietošanas analīze; 

- Dalība mārketinga pasākumos 
 
 
 
Pieredze. Prasmes: 

- Pieredze pārdošanas jomā, strādājot komandā un individuāli; 

- Vismaz 5 gadu kopējā darba pieredze, vēlams ar ražošanu saistītos 
uzņēmumos; 

- Augstākā izglītība (vēlams tehniskā jomā); 

- Autovadītāja apliecība; 

- Datora lietotāja zināšanas 

- Labas angļu valodas zināšanas; 
 

Mūsu piedāvājums: 

- Darbs dinamiskā starptautiskā uzņēmumā; 

- Apmācību un profesionālās izaugsmes iespējas; 

- Konkurētspējīgs atalgojums; 

- Sociālās garantijas un veselības apdrošināšana; 

- Darbam nepieciešamie darba materiāli un instrumenti; 

- Draudzīgs darba kolektīvs 
 
Sūtiet CV angļu vai latviešu valodā 

 riga@lv.bureauveritas.com ar norādi vakance 
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