NEVIS ŠAUBĪTIES UN VILCINĀTIES, BET
UZDRĪKSTĒTIES DOTIES PRETĪ IESPĒJĀM

Ēriks Zvaigzne

Katrs sāk no sava sākumpunkta, bet tas

NEATLAIDĪGS, KOMUNIKABLS AR LIELU

“Manī

MOTIVĀCIJU AUGT UN ATTĪSTĪTIES.

nestrādāšu, bet kaut kas jau tajā tomēr

noteikti nav gala punkts. Un kā Ēriks saka:
bija

doma,

ka

apsardzē

ilgi

mani saistīja. Pildot savus ēkas dežuranta
darba pienākumus es izmantoju G4S Latvia
Ēriks ir Fiziskās apsardzes nodaļas vadītājs

sniegto iespēju un nokārtoju apsardzes

kopš 2021. gada februāra. Ērika pakļautībā

sertifikātu. Sertifikāts bija kā vērtīga atslēga

šobrīd ir 92 darbinieki, kuri strādā ne tikai

un ieguvu apsarga darbu ostā, naftas

Rīgā, bet arī Pierīgā un Tukumā.

terminālī. Kā apsardzes darbinieks gan
nostrādāju mazliet vairāk par vienu gadu”.

Ceļš

līdz

Fiziskās

apsardzes

nodaļas

vadītājam Ērikam sākās 2011. gadā, kā ēkas

Apsardzes

dežurantam būvniecības objektā, Antonijas

piedāvājums

izmēģināt

ielā, kur viņu darbam ieteica jau esošs G4S

Operatīvajā

dienestā

Latvia

darbiniekam.

darbinieks.

Kā

vairums

jauno

darbinieku, arī Ēriks domāja, ka apsardzē
viņš pastrādās tikai neilgu laiciņu, bet ar savu
pozitīvo attieksmi ne tikai pret darbu, bet arī
cilvēkiem, Ēriks soli pa solim ir kāpis pa
karjeras kāpnēm.

G4S IEDVESMAS STĀSTI

darbam

sekoja
savas
kā

saņemts
prasmes

operatīvajam

Reaģēt uz izsaukumiem, aizsargāt
personas un to īpašumus, veikt
likumpārkāpēju aizturēšanu
šie bija pienākumi kuriem Ēriks
teica – Jā!
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Soli pa solim tik uz
priekšu
Pateicoties
vadītājam

savam
Ēriks

Operatīvā
nokārtoja

arī

dienesta
ieroča

nēsāšanas un glabāšanas atļauju, jo arī tā bija
iespēja saņemt papildus ienākumus.
Vērts piebilsta, ka paralēli darbam G4S Latvia
Ēriks strādāja arī citā uzņēmumā. Darbu
apvienošana un pienākumu pildīšana Ērikam
netraucēja izveidot savu ģimeni.
Jau pēc 1 gada, pierādot sevi ar atbildīgu
attieksmi pret darbu, Ēriks pildīja operatīvo

Apgūstot jaunas prasmes un uzņemoties

grupu vecākā (OGV) pienākumus, apmācot

jaunus pienākumus man nezuda iekšējā

jaunos kolēģus. Arī šobrīd OGV pienākumus

motivācija attīstīties un pierādīt sevi. Tāpēc,

pilda Ērika apmācīts darbinieks!

nolēmu

pieteikt

izsludināto
“Operatīvo grupu vecākā pienākumu pildīšana

savu

vakanci

kandidatūru

Fiziskās

uz

apsardzes

nodaļas vadītāja amatam”.

man noteikti attīstīja komunikācijas prasmes
un

profesionālās

vadītāja

kompetences.

Ņemot vērā visu iepriekšējo un pozitīvo

Izvērtējot savas prasmes un spējas nolēmu

darba

spert nākamo soli savā karjerā pārejot uz

pierādīja sevi kā labāko kandidātu Fiziskās

Iekšējās drošības dienestu un pildīt kontroliera

apsardzes nodaļas vadītāja amatam. Ēriks

pienākumus.

noteikti ir viens no mūsu karjeras veiksmes

pieredzi

mūsu

uzņēmumā,

Ēriks

stāstiem, kas ar savu darbu, neatlaidību,
iespēju izmantošanu un atbildību ir savā
vietā. Bet, kā zinām veiksme nav tikai
veiksme, tas ir liels darbs ko ieguldām.

“Svarīga ir darbinieka
iesaiste darba procesā,
motivācija, neatlaidība
un pacietība. Viss būs, ir
tikai jāstrādā!” - Ēriks
Zvaigzne
Ja Tevi iedvesmoja Ērika pieredze – rīkojies,
pievienojies un esi daļa no mūsu komandas!
G4S IEDVESMAS STĀSTI
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