
Euler Hermes Suomi ar birojiem 

Helsinkos, ir daļa no pasaulē lielākā 

kredītu apdrošināšanas uzņēmuma 

- Francijas Euler Hermes S.A. -, kas 

darbību veic vairāk nekā 50 valstīs. 

Savukārt Euler Hermes S.A. ir daļa 

no Allianz Group, kas ir viena no 

pasaulē lielākajām apdrošināšanas 

kompānijām.

Euler Hermes piedāvā kredītu 

apdrošināšanu, lai nodrošinātos 

pret klientu zaudējumiem saistībā 

gan ar iekšzemes, gan eksporta 

tirdzniecību, un līgumu garantijas, 

kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu 

līgumiskas saistības tādās jomās 

kā celtniecībā un mašīnbūves 

rūpniecībā. Papildu informācija 

iegūstama  at www.eulerhermes.fi.

Kredītu analītiķa amats paredz neatkarīgu atbildību par to 
Latvijas uzņēmumu analīzi un novērtēšanu, kuriem Euler Hermes 
apdrošina kredītu riskus. Kredītu analīze un kredītu monitorings 
tiek balstīts gan uz sekundāro informāciju no interneta resursi-
em, gan primāro informāciju, kuru Jūs iegūsiet, veicot personīgus 
uzņēmumu apmeklējumus un telefonu zvanus. Papildus regulāru 
kontaktu uzturēšanai ar Latvijas uzņēmumiem, svarīgs uzdevums 
būs arī kredītu ziņojumu rakstīšana un to prezentēšana mūsu 
Ziemeļvalstu Kredītkomisijai. Tā kā Euler Hermes ir daļa no globālas 
grupas, ikdienas darbs paredz plašus starptautiskus kontaktus ar 
mūsu māsaskompānijām visā pasaulē.

Euler Hermes piedāvā izaicinošu un aizraujošu lomu saliedētā 
komandā. Šis darbs Jums sniegs ļoti labu ieskatu Latvijas biznesa 
pasaulē un lieliskas iespējas profesionālai apmaiņai ar kolēģiem 
Somijā un ārvalstīs. Darba vieta ir bāzēta Helsinkos ar pienācīgu 
atalgojumu.

Šim amatam nepieciešams profesionālais maģistra grāds 
uzņēmumu un organizāciju vadīšanā vai līdzvērtīga izglītība 
ar vairāku gadu pieredzi uzņēmumu kredītu novērtēšanā un 
zināšanām par vietējo finanšu vidi. Jūs analizēsiet finanšu pārskatus, 
būsiet spējīgi atlasīt svarīgu informāciju un Jums jābūt spējīgiem 
prezentēt savus secinājumus. Ļoti labas MS Office, jo sevišķi Excel 
lietošanas prasmes, un laba angļu valodas pārzināšana gan rakstis-
ki, gan mutiski ir obligāta prasība. Jūsu dzimtā valoda, visticamāk, ir 
latviešu. Labas plānošanas prasmes, spēja organizēt savu darbu un 
patika uzņemties atbildību ir svarīgas rakstura īpašības, bet Jums 
kā personai jābūt rūpīgai, godīgai un spējai pārliecināt par savu 
kredītu jautājumu izpratni. Tāpat Jums jābūt komunikablam, jāspēj 
viegli sadarboties ar citiem un darboties kā komandas spēlētājam.

Lūdzu, sūtiet savu CV un 
motivācijas vēstuli angļu 
valodā Henrikam Mjemanam 
uzņēmumā PRIME Recruit-
ment uz e-pastu, office@prime.
lv ar atzīmi K525-1-PR-1. Ja Jums 
nepieciešama papildu informācija 
par šo vakanci, lūdzu, apmeklējiet 
www.prime.lv vai zvaniet +371 29 
360 813. Pieteikšanās termiņš ir 
līdz 9.septembrim. 

Persona, pēc kuras sniegtās 
informācijas tiks apsvērta persona 
šim vai citam amatam ar PRIME Re-
cruitment starpniecību, tiks atalgota 
ar romantiskām vakariņām divām 
personām vai kā citādi. Sazinoties ar 
mums, nosauciet frāzi „Kandidāta 
meklējumi”. Pats sevi ieteikt Jūs ne-
varat.

Euler Hermes šajā darbinieku 

piesaistē sadarbojas ar Operaria, un 

Latvijas tirgū tam atbalstu sniedz:

izsludina vakanci KREDĪTU ANALĪTIĶIM 
ar darba vietu HELSINKOS, SOMIJĀ
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