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Iespējas un pieredzes stāsti! Darba devējs. Darba ņēmējs. 

Internets.



Kulta lieta: Sociālie mediji!



APSĒŽAS TIE, KURI IR… 



NAV SVARĪGI BŪT VISUR 

IR SVARĪGI BŪT ĪSTAJOS!





Uzzīmējiet savu meklējamo! 

• Kāds ir viņa/ viņas vecums?

• Dzimums?

• Dzīvesvieta?

• Amats?

• Izglītība?

• Intereses? 

• Statuss?

• Brīvdienu plānus u.t.t

Sociālie mediji mūs lasa! 



Facebook Latvijā

Aptuveni 580,000 aktīvi ikmeneša lietotāji



Facebook jau ir sasniedzis 

1,9 miljardus lietotāju

Vidēji 1 cilvēks seko 70 

lapām

Facebook “dabiski” Jums 

rāda tikai 30 no tām! 



Kā būt to 30 vidū? #ESAM NODERĪGI!

● Fokusējamies uz lietderīgu 

saturu. 

● Informējam par nozares 

jaunumiem - gan Latvijā, gan 

pasaulē! 

● Iesaistam - uzdodiet 

jautājumus, rīkojiet kvalitatīvus 

konkursus.



#REGULĀRA KOMUNIKĀCIJA



#Veidot unikālu tēlu un uzticamu zīmolu ar savu stilu. 



Cover bilde, kas 

uzreiz pastāsta, kas 

mēs esam, ko 

darām. Bieži vien šo 

izmanto aktuālāko 

ziņu nodošanai. 

Uzņēmuma logo - galvenais 

nosacījums - dzidrs un īstajā 

izmērā! 

Jauna iespēja - Call to 

ACTION! JEB aicinājums uz 

rīcību.

#UZRUNĀT AR PIRMO SKATU!



NĀKAMAIS SOLIS! KĀ ATRAST 

DARBINIEKU?



# VEIDOJAM CILVĒCISKU KOMUNIKĀCIJU!



UN PIEEJA MEKLĒJUMIEM MAINĀS 

UZ LABO PUSI! 





FACEBOOK REKLĀMAS! 





Linkedin - 54% vīriešu, kas 

izmanto to, lai izpētītu citas 

kompānijas.

Eiropā 56 miljioni profilu

Noder starptautiskai 

pieredzei

Vislielākā uzticība 

informācijai - 82% 

Nav iespējams veidot 

reklāmas uz Latviju

Dārgs, bet efektīvs



LinkedIn. Variants nr.1 - SATURS KARALIS



27milj.
satura materiālu tiek 

augšupielādēts ik 

dienu

2.6s
vidējais laiks, ko 

lasītājs velta, apskatot 

mājas lapu



LinkedIn. Variants nr.2 - Talantu meklēšanas 

kampaņas!

http://youtube.com/v/U1OfWqa0_qE
http://youtube.com/v/U1OfWqa0_qE




Paņemiet 

darbā! 

Noder specifisku darbinieku 

atrašanai, vadoties pēc viņu 

interesēm!

Gribat uzrunāt tos, kas lasa par 

Entrepreneur? Business Insider?



Un reāls stāsts par darba atrašanu...

http://youtube.com/v/7FRwCs99DWg
http://youtube.com/v/7FRwCs99DWg


Un no otras puses - kā sociālos medijus izmanto darba 

devēji? 



37%
Darba devēju pirms 

lēmuma izpēta 

kandidāta sociālos 

medijus. 



65% 
gadījumu meklē tur 

atrast profesionālu 

attieksmi. 

51% vēlējās 

pārliecināties, vai 

kandidāts atbilst 

uzņēmuma kultūrai.

51% vēlējās 

uzzināt vairāk par 

pieredzi. 

35% 
pārliecināties par 

plašu skatījumu -

interešu loku.

12%
meklēja iemeslus 

nepaņemt!



Un, kas tika atrasts?

● 58% iegūst apstiprinājumu 

pozitīvam lēmumam

● 55% novērtē profesionālu 

profila attēlu

● 54% atrod, ko tādu, kas 

papildina kandidāta CV - intereses -

grāmatas, films un apmeklētie 

pasākumi

● 49% atzīmē labas komunikācijas 

spējas

● 44% atrasta kreativitāte



Nobeigumā! 

• Jaunas pārmaiņas

• Motivācija kaut ko mainīt

• 1 video

• 5 lielākās aģentūras Latvijā

• 3 darba intervijas

• 2 darba uzaicinājumi

• Jauna komanda! 

• + 1 Facebook vēstule -

darba piedāvājums no PR 

aģentūras vadītājas 



Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? :)   


