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Mūsu kompānija
Pieredzējuši personāla vadības jomas 

profesionāļi un augstākā līmeņa vadītāju 
atlases speciālisti.

Kopš 2008. gada sniedzam personāla vadības 
pakalpojumus visos trijos darbinieka dzīves 

ciklos organizācijā: 
darbiniekam uzsākot savas gaitas, 

darbiniekam attīstoties uzņēmumā un 
darbiniekam atstājot organizāciju

Ticam, ka personiska un inovatīva pieeja 
palīdz uzņēmumiem sekmīgi pārvarēt 
mūsdienu biznesa vides piedāvātos 

izaicinājumus.

PAR MUMS 



Eiropa, Āzija, 

Ziemeļ un Dienvid Amerika

27
VALSTIS

Divas vai vairākas partnervalstis, kas 

iesaistītas starptautiskos pētniecības 

projektos

140
STARPVALSTU PROJEKTI

Augsta līmeņa konsultanti ar 

pieredzi dažādās nozarēs

170+
KONSULTANTI

Fakti par Talentor International
Pasaules līmeņa uzņēmumi apzinās ka to nākotne izdzīvos, balstoties uz to darbinieku un vadītāju spēku. Tie 

zina, ka tiešā atlase nav saistīta ar burvestībām vai rakešu zinātni. Tā ir saistīta ar neatlaidību, pragmatismu un 
aizraušanos, lai atrastu pareizos cilvēkus, topošos līderus. 

PAR MUMS 
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Ikdiena bez mobilitātes



Aktualitātes 
personāla vadībā 

1. Talantu panika (vai tomēr 
nereālas gaidas)
2. Sociālās kompetences 
3. Atklātība & caurspīdīgums 
4. Jaunības kults 
5. Mobilitāte  



Cik bieži jūs pārbaudiet jaunākās 
ziņas savās mobilās ierīcēs?  

7 min  



Ikviens, kas nedēļā pavada 
vismaz      stundas ārpus savas ierastās 

darba vietas (biroja galda)   

Mobils darbinieks   

10



1. 
lielākoties birojā  



2. 
lielākoties mājās  



3. 
nozares eksperts  



4. 
vienmēr ceļā  



5. 
vienmēr gatavs 

komunicēt 



Darbs birojā 
≠ 

produktivitāte  



1. Radi un komunicē vienojošu un aktuāli mērķi 
2. Strādā pie efektīvas informācijas apmaiņas
3. Izstrādā skaidras vadlīnijas un darba snieguma rādītājus
4. Sniedz atgriezenisko saiti un motivē 
5. Iedrošini pieņemt patstāvīgus lēmumus
6. Ļauj darīt to, kas padodas vislabāk
7. Veicini profesionālo attīstību 

Kā veicināt 
mobilo darbinieku iesaisti   
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