


 

 

 

 

 

 

 
Kas Jūs motivēja iet strādāt organizācijā, 

kurā Jūs šobrīd strādājat? 

 

Cik pozitīva bija Jūsu pieredze (atlases 

procesā), kad Jūs atnācāt strādāt esošā 

uzņēmumā? 



MĪTI PATIESĪBA 

• Atlases konsultanta darbs ir 

tikai intervēšana 

• Uz katru pozīciju atlases 

konsultants saņem 50 – 100 

CV 

• Pēc intervijas skaidrs, vai šis 

ir atbilstošs kandidāts vai nē 

• Labi speciālisti ir motivēti 

mainīt darbu 

• Atrast atbilstošu darbinieku ir 

viegli: pēc nedēļas viņš jau 

strādās Jūsu uzņēmumā 

• Intervēšana aizņem tikai 20 - 25% 

no atlases konsultanta darba 

• Ir pozīcijas, uz kurām iesūtīti 1 – 2 

CV, un tie ir neatbilstoši 

• Pastāv komplicēts novērtēšanas 

process, kur intervija ir tikai viena 

kārta 

• Arvien biežāk atlases darbs saistīts 

ar pasīviem kandidātiem, kuri 

nevēlas neko mainīt 

• Trūkst darbinieku ar 

nepieciešamajām kompetencēm 

(galvenokārt, sociālajām). Atlases 

process var ilgt arī vairākas 

nedēļas 



MŪSDIENĪGAIS ATLASES KONSULTANTS 



Ko es sagaidu no atlases konsultanta? 

• Viņi piezvana iepriekš norunātā laikā, atzvana un sniedz 

atbildi pēc intervijas 

• Viņi patiesi ir ieinteresēti satikties 

• Viņi godīgi un atklāti sniedz informāciju par kompāniju 

un pozīciju 

• Viņiem ir zināšanas par darba tirgu un kompānijām 

• Viņi izprot, kādas ir kandidāta profesionālās vēlmes 

• Viņiem ir labas attiecības ar lēmumu pieņēmējiem 

• Viņi piedāvā palīdzību un konsultācijas par CV, 

intervijām utt. 
 



ATLASES PROCESA KPI 

Atlases procesa ilgums 

 

Atlases procesa izmaksas 

 

Vidēja atsaucība uz izsludināto vakanci 

 

% pieņemto piedāvājumu skaits pret izteiktajiem 

 

Jauno darbinieku apmierinātības indekss ar atlases 

procesu 

 

Vadītāju apmierinātības indekss ar atlases procesu 

 

% aizgājušo jauno darbinieku pēc X laika 

 

Darba izpildes rādītāji pieņemtiem kandidātiem pēc X 

laika 

 
 

 

 

 



TENDENCES 

 

• bija 

• ir 

• būs 



Kā un kur meklēt? 



Sludinājuma ēra 



Atlasē iesaistītas personas 



Vēders (40%) – alga, prēmijas, 

bonusi, birojs, resursi, stabilitāte – 

es to darīšu 

 

Galva (30%) – profesionālā un 

karjeras izaugsme, ambiciozi un 

interesanti mērķi, atbilstība starp 

personīgajām un uzņēmuma 

vērtībām, attīstība, vadītāju 

uzticība, iespēja kļūdīties – es 

varu to izdarīt 

 

Sirds (30%) – jēga, izvēles 

brīvība, atmosfēra, atzinība, 

emocionālā piesaiste brendam, 

ģimenes emocionālā piesaiste 

brendam, sociālā atbildība, 

kopīgas vērtības – es gribu to 

darīt šajā kompānija  

Sirds 

Galva 

Vēders 



Ko mēs novērtējam atlases procesā? 



METODES, KURAS IZMANTO ATLASĒ 



Ievadīšana darbā (onboarding) 



Karstā tendence 

Ko cilvēki zina/ runā par uzņēmumu? 

Darba devēja tēla nozīme 
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