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Mūs pazīst pēc mūsu 113 veikaliem, 
kuros piedāvājam ērtu iepirkšanos, plašu preču sortimentu un personisku attieksmi 



Rimi hipermārketi ir stāsts par... 
veikaliem ar plašu pārtikas un nepārtikas preču sortimentu, kurā nopirkt visu nepieciešamo vienuviet 



Rimi lielveikali ir stāsts par... 
veikaliem ar spēcīgu ikdienas svaigo preču piedāvājumu un ierobežotu nepārtikas preču klāstu 



Zemo cenu veikali Supernetto ir stāsts par.... 
veikaliem ar konkurējoši zemām cenām ikdienas precēm 



Vīzija 

Mēs padarām katru dienu 
mazliet vieglāku 



Misija 

Mēs būsim vadošais 
mazumtirgotājs, īpaši 

koncentrējoties uz pārtiku un 
maltītēm 



Darbinieki 
Rimi strādā vairāk kā 5000 
darbinieki, kas rūpējas, lai 
pircēji būtu apmierināti ar 
iepirkšanās pieredzi Rimi un 
SuperNetto veikalos un vēlētos 
tur atgriezties vēl un vēl, lai 
izdarītu ikdienas pirkumus 



Darbinieki 

Kopējais darbinieku skaits 2013. 
gada decembrī:  

  

TOTAL HC = 5 070 
 



Darbinieki 

gaļas izcirtējs - pārdevējs/gaļas izcirtējs  

kasieris-konsultants  

konditors  

krāvējs - pārdevējs/krāvējs 

maiznieks  

pavārs  

pārdevējs - kasieris  

preču izvietotājs  

preču pieņēmējs  



Vakanču skaits 
veikalos 

 

Vidējais vakanču skaits veikalos 
2013. gadā: 

240 
 

 



Darbinieku atlase 

 



Atlases kanāli: Iekšējie resursi 



Atlases kanāli: Ārējie resursi 



Kur 
meklēt? 

Atlases kanāli: Ārējie resursi 
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Atnāc. Uzzini. Pievienojies! 



Darbinieku mainība 

 Kadru mainība 2013. gadā veikalos: virs 50% 

 Kadru mainība starp mazkvalificētajiem darbiniekiem: virs 60% 

 Kadru mainība Rīga VS. reģioni: virs 60% VS. zem 50% 

 

 Kadru mainības diapazons viena formāta ietvaros Rīgā: 

 Augstākais: 118% 

 Zemākais: 19% 



Darbinieku noturēšana 

 Mentoringa sistēma veikalos 

 Algu rāmis 2013 

 Darbinieku motivācijas programmas: 

 Labākais darbinieks; 

 Kasieru čempionāts; 

 Labākais veikals u.c. 

 Vadītāju apmācības: spēju un kompetenču attīstība un 
pilnveidošana 

 Iekšējās komunikācijas plāns 

 



Labākais darbinieks un Labākais veikals 



Kasieru čempionāts 



Ģimenes diena 



Absolventu sveikšana 



 

Vadītprasmes un 
līderība: 
 ICA Leadership 

 Rimi Business school 

 Middle management development 

program (MMDP): 

 Darba vadība 

 Pārmaiņu un konfliktu vadība 

 Komandas darbs 

 Līderības prasmju attītstība 

 

 

Galvenās fokusa 
jomas 



 

Veikalu vadības 
komanda: 
 Grow Faster 

 Rimi Akadēmija 

 Vadītprasmes: 

 Vadītāja loma 

 Plānošanas un deleģēšanas 

prasmes 

 Komandas darbs  

 

Galvenās fokusa 
jomas 



Paldies par 

uzmanību! 


