
CEWOOD ir vienīgais koka ēveļskaidu plātņu (fibrolīta) ražotājs Baltijā. Galvenais 
produkts ir 100% dabiskas izcelsmes griestu un sienas apdares plātnes. Pateicoties 
materiāla kvalitātei un regulārām investīcijām ražošanas attīstībā, CEWOOD ir 
kļuvis par vienu no Pasaules līderiem šajā nozarē un regulāri eksportē savu 
produkciju uz dažādām valstīm Eiropā un ārpus Eiropas.

Mūsu uzņēmuma vērtības ir aizrautība, atbildība un attīstība. Ja tās saskan ar tavējām 
un vēlies attīstīt ambiciozus mārketinga plānus starptautiskajos tirgos (Vācijā, 
Skandināvijā u.c.), tev ir pieredze starptautiskajā produktu mārketingā, zīmola tēla 
veidošanā un attīstībā ārpus Latvijas, kā arī ir zināšanas, kā plānot un īstenot kvalitatīvu 
un pozicionējumam atbilstošu zīmola un produkta komunikāciju jebkurā tā saskares 
punktā ar klientiem/partneriem dažādās platformās, tajā skaitā sociālajos mēdijos un 
ar B2B klientiem – tad sagaidām tieši Tevi.

EKSPORTA MĀRKETINGA VADĪTĀJS/A

Tev uzticēsim:

Attīstīt korporatīvo tēlu, palīdzēt izstrādāt darba rīkus pārdošanas komandai 
(pārdošanas, prezentācijas materiālus);

Sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem, stratēģiskiem partneriem (reklāmas, 
radošā, mediju, digitālā, sabiedrisko attiecību aģentūra);

PR aktivitātes, mārketinga kampaņas, B2B aktivitātes un pasākumi (plānošana, 
sadarbības partneru meklēšana, koordinēšana, materiālu izstrāde, kontrole), 
kā arī citas mārketinga aktivitātes produkta sekmīgai virzīšanai 
starptautiskajos tirgos;

Veidot tekstus, saturu, preses relīzes (tādos kanālos kā mājas lapa, sociālo 
tīklu konti, e-pasta mārketinga rīki);

Sadarbību ar nozares speciālistiem, profesionālajām asociācijām, aktīvi 
piedalīties starptautisko izstāžu organizēšanā, kā arī dalībā;

Mēs piedāvājam:   

Izcilu Latvijā ražotu produktu un visu pasauli, kurā pilnveidot savu 
profesionālismu;

Aizraujošu un dinamisku darbu stabilā ražošanas uzņēmumā;

Ambiciozus mērķus un attiecīgi motivējošo atalgojumu, apdrošināšanu;

Modernu, labiekārtotu biroju Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1.

No Tevis sagaidīsim:

Pieredzi produktu mārketingā un zīmola virzīšanā starptautiskajos tirgos 
B2B segmentā, vēlams Vācijas vai Zviedrijas celtniecības materiālu vai citā 
tehniskā nozarē;

Spēju attīstīt un virzīt zīmolu (pilnais cikls) starptautiskajos tirgos, veiksmīgu 
pieredzi un saprašanu par sociāliem tīkliem un to mārketingu;      

Vēlmi un spēju strādāt ar tekstiem (uzrakstīt, ģenerēt tekstu);                                                     

Kreativitāti, labu stila izjūtu attiecībā uz zīmola pozicionēšanu, spēju 
vienlaicīgi strādāt ar vairākiem jautājumiem dinamiskā vidē;                                                        

Teicamas latviešu, labas angļu valodu zināšanas;

N.B. Vācu vai zviedru valodas zināšanas tiks uztvertas par nozīmīgu 
priekšrocību!


