
Palīgmateriāls karjeras izglītības speciālistiem

IZGLĪTĪBAS UN KARJERAS IESPĒJAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS, FINANŠU, GRĀMATVEDĪBAS, 
ADMINISTRĒŠANAS (VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UN 

MAZUMTIRDZNIECĪBAS) NOZARĒS

Izstrādāja: Inta Grinberga,
Latvijas Darba devēju konfederācijas nozaru eksperte

2015.gada novembris

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522)



Uzņēmējdarbības nozarei izglītības iestādes 
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1. profesionālajā kvalifikācijas līmenī 
/2.EKI/LKI līmenis

Tirdzniecības zāles darbinieks
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2.profesionālās kvalifikācijas 
līmenī/3.EKI/LKI

Pārdevējs

Lietvedis
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3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenī/4.EKI/LKI

Komercdarbinieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Agrārā sektora komercdarbinieks        Transporta pārvadājumu 
komercdarbinieks

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks   

Rūpniecības komercdarbinieks

Komercpakalpojumu darbinieks
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3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenī/4.EKI/LKI

Sekretārs

Klientu apkalpošanas speciālists

Grāmatvedis

Finanšu darbinieks
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Tirdzniecības zāles darbinieks

Izprot preču izvietošanas principus tirdzniecības zālē un plauktos, veic preču iekraušanu,
pārvietošanu, izkraušanu, izvietošanu plauktos un vitrīnās; pieņem preces pēc daudzuma un
kvalitātes, pārbauda to atbilstību dokumentiem un tirdzniecības prasībām, apkalpo klientus,
strādā ar dokumentāciju tirdzniecības jomā.

Strādā mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikalos.

Pārdevējs

Noformē pirkumus, sagatavo un uztur kārtībā tirdzniecības vietu, veic preču pasūtīšanu,
pieņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, uzticēto tirdzniecības uzņēmuma materiālo vērtību
kvalitātes un kvantitātes kontroli, ievērojot vides, darba aizsardzības, sanitārās, higiēnas
prasības, kā arī tirdzniecības iekārtu un inventāra ekspluatācijas noteikumus.

Strādā tirdzniecības uzņēmuma struktūrvienībās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu.
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Lietvedis
Izstrādā un noformē pārvaldes dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Zin un izmanto lietvedības terminus. Sagatavo un veic dokumenta oriģināla atvasinājumu
apliecināšanu. Prot lietot biroja tehniku un elektroniskos saziņas līdzekļus.Veic dokumentu
pieņemšanu, sadali, reģistrāciju, apgrozību, izpildes kontroli, pārbaudi, sistematizāciju,
nosūtīšanu, izsniegšanu un uzskaiti.Izdara nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem,
ievieto dokumentus lietās.Lieto lietvedības un citas nepieciešamās datorprogrammas, prot
ātrrakstīšanu. Orientējas darba organizācijā.

Strādā arhīvos, valsts un pašvaldību iestādēs un citur.
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Komercdarbinieks

Plāno nepieciešamos resursus un to sagādi, preču pārdošanu un virzīšanu tirgū, veic ar
loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību, uzskaiti uzņēmuma noteiktajā kārtībā, kārto
lietvedības dokumentus.

Strādā ražošanas, pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības uzņēmumos.
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Mazumtirdzniecības  komercdarbinieks

Nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu
izstrādi un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli. Viņu tiešie
pienākumi ir pircēju apkalpošanas, preču iepirkšanas, uzglabāšanas un kvalitātes
kontroles nodrošināšana, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaite.

Strādā mazumtirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās.
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Agrārā sektora komercdarbinieks

Organizē preču iepirkšanu un pārdošanu, veic preču apgrozījuma uzskaiti un kontroli,
sagatavo komerciāla rakstura informāciju vadības lēmumu pieņemšanai, veic izpildītāja
pienākumus, kuros ietilpst izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

Strādā lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un realizācijas uzņēmumos.
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Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Veic transporta pārvadājumu tiesiskos, finansiālos un muitas darījumus, grāmatvedības
uzskaiti, komercdarījumu dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, reklamē transporta
pārvadājumu komercpakalpojumus.

Strādā dažāda profila transporta pārvadājumu komercuzņēmumos vai vada nelielus
uzņēmumus.
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Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Plāno un organizē uzņēmuma reklāmas darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas
uzņēmuma reklāmas koncepcijas, veic neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes
kontroli un saimnieciskās darbības analīzi tirgvedības jautājumos, tirgus izpēti; pieņem
lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas
prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu.

Strādā reklāmas aģentūrās, uzņēmumu reklāmas nodaļās, laikrakstos , žurnālos, plašas
saziņas medijos un citur.
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Rūpniecības komercdarbinieks
Plāno un organizē savu darbu ražošanas uzņēmumu produkcijas sagādes,
realizācijas, mārketinga vai komercnodaļās. Lasa un izprot dokumentos uzrādīto
informāciju, veic nepieciešamos aprēķinus un sastāda dokumentus, pielieto
informācijas tehnoloģijas noliktavas un produkcijas realizācijas darba organizācijā,
sagatavo reklamācijas, pēta pieprasījumu, analizē un izmanto iegūto informāciju.

Strādā ražošanas uzņēmumu struktūrdaļās.
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Komercpakalpojumu komercdarbinieks
Strādā uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus
izpēti, reklāmu, sagādi, projektu izstrādi un vadību. Viņa tiešie pienākumi ir darbs ar
pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības
pirmdokumentu sastādīšana.

Strādā jebkura uzņēmuma struktūrvienībās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu.
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Sekretārs
Kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā, nodrošina
efektīvu informācijas un dokumentu apriti, operatīvi vada un koordinē uzņēmuma
informācijas apmaiņas plūsmu, saņem, reģistrē un nosūta dokumentus, organizē un
nodrošina raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma
braucienus, pārzina un nodrošina dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un
arhivēšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku, pārzina
uzņēmuma struktūru un procesus, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem,
gan ar klientiem atbilstoši savai kompetencei.

Strādā jebkurā   valsts, pašvaldības vai privātā  uzņēmumā.
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Klientu  apkalpošanas speciālists

Piedalās marketinga pasākumos, prot lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos
sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic
sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā
dažāda veida pārvaldes dokumentus.

Strādā klientu apkalpošanas centros Latvijas pastā, Latvenergo, Latvijas gāzē, Rīgas satiksmē,
Rīgas namu apsaimniekotājā, Lattelekom, LMT, Tele 2, Bite un citās klientus apkalpojošās
iestādēs un uzņēmos.
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Grāmatvedis
Veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi Uzņēmuma reģistrā reģistrētos
uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības
uzskaite. Sastāda nodokļu deklarācijas, sagatavo gada pārskatu, orientējas
uzņēmējdarbības likumdošanā. Strādā ar Microsoft Office programmām, pielieto
grāmatvedības datorprogrammas .

Strādā jebkurā   valsts, pašvaldības vai privātā  uzņēmumā.
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Finanšu darbinieks
Sniedz finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus . Veic komercdarbību finanšu jomā.
Konsultē par banku finanšu pakalpojumiem, veic norēķinus, kompleksi apkalpo klientus
un konsultē par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē īpašuma un dzīvības
apdrošināšanas polises.

Strādā jebkurā   valsts, pašvaldības vai privātā  uzņēmumā.
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Kvalificēti tirdzniecības zāles darbinieki 
netiek sagatavoti  

 Nav pieprasījuma  
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Kvalificētus pārdevējus sagatavo  

Programma – komerczinības

 Barkavas Profesionālā vidusskola 

 Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

 PIKC Rēzeknes tehnikums
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Kvalificētus pārdevējus sagatavo 

Programma – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Rēzeknes tehnikums

 PIKC Ventspils tehnikums
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Kvalificētus lietvežus sagatavo 

Programma – administratīvie un sekretāra pakalpojumi

 Barkavas Profesionālā vidusskola 

 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

 PIKC Jelgavas tehnikums

 PIKC Ogres tehnikums

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums

 PIKC Rēzeknes tehnikums

 Rīgas 3. arodskola

 Rīgas Amatniecības vidusskola
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Kvalificētus komercdarbiniekus sagatavo 

Programma – komerczinības

 Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

 PIKC Valsts SIA  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 
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Kvalificētus mazumtirdzniecības 
komercdarbiniekus sagatavo

Programma – komerczinības

 Jēkabpils Agrobiznesa koledža

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums

 PIKC Rēzeknes tehnikums

 Rīga Tirdzniecības profesionālā vidusskola

 PIKC Valmieras tehnikums

 PIKC Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 

25



Kvalificētus agrārā sektora 
komercdarbiniekus sagatavo

Programma – komerczinības

 PIKC Priekuļu tehnikums
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Kvalificētus transporta pārvadājumu 
komercdarbiniekus sagatavo

Programma – komerczinības

 PIKC Daugavpils tehnikums

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Rēzeknes tehnikums

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums
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Kvalificētus reklāmas pakalpojumu 
komercdarbiniekus sagatavo 

Programma – komerczinības

 Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledža

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Valmieras tehnikums

 PIKC Ventspils tehnikums

 Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
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Kvalificētus rūpniecības 
komercdarbiniekus sagatavo

Programma – komerczinības

 Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
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Kvalificētus komercpakalpojumu  
komercdarbiniekus sagatavo

Programma – komerczinības

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums
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Kvalificētus sekretārus sagatavo

Programma- administratīvie un sekretāru pakalpojumi

 PIKC Daugavpils tehnikums

 PIKC Jelgavas tehnikums

 PIKC Kandavas Valsts Lauksaimniecības tehnikums

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Ogres tehnikums

 PIKC Rēzeknes tehnikums

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums 

 PIKC Rīgas Tehniskā koledža

 Rīgas Amatniecības vidusskola

 Valsts SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola
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Kvalificētus klientu apkalpošanas 
speciālistus sagatavo

Programma- administratīvie un sekretāru pakalpojumi

 Aizkraukles Profesionālā vidusskola

 PIKC Daugavpils tehnikums

 PIKC Jelgavas tehnikums

 PIKC Kandavas Valsts Lauksaimniecības tehnikums

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Ogres tehnikums

 PIKC Priekuļu tehnikums

 PIKC Rēzeknes tehnikums

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums 

 PIKC Rīgas Tehniskā koledža

 PIKC Smiltenes tehnikums

 Rīgas Amatniecības vidusskola

 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 32



Kvalificētus klientu apkalpošanas 
speciālistus sagatavo

Programma- sekretariāta un biroja darbs

 PIKC Rīgas Tehniskā koledža
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Kvalificētus grāmatvežus sagatavo

Programma – grāmatvedība

 Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža

 Jēkabpils Agrobiznesa koledža

 Malnavas koledža

 PIKC Daugavpils tehnikums

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Ogres tehnikums

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums 

 PIKC Smiltenes tehnikums

 PIKC Valmieras tehnikums

 PIKC Ventspils tehnikums

 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
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Kvalificētus finanšu darbiniekus sagatavo

Programma- banku zinības un finanses

 Malnavas koledža

 PIKC Liepājas valsts tehnikums

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums 
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Kvalificētus finanšu darbiniekus sagatavo

Programma- finanses, banku lietas un apdrošināšana

 PIKC Liepājas valsts tehnikums
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Izglītības iestāžu - kontakti

 Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Adrese: Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101

E-pasts: aizkavs@inbox.lv

Mājas lapa: apvs.lv

Tālrunis: 65121035

 Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža
Adrese: K.Valdemāra 163, Rīgā, LV – 1013,

E-pasts: koledza@ba.lv

Mājas lapas : koledza.ba.lv

Tālrunis: 26592403, 67323048, 25416261

 Barkavas Profesionālā vidusskola 
Adrese :Dzirnavu iela 1, Barkava, Madonas novads, LV-4834

E-pasts : barkarod@madona.lv

Mājas lapa: bavs.lv

Tālr. 64807211, 64807215, fakss 64807212
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 Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Adrese: Miera iela 57, Daugavpils, LV-5404

E-pasts: dts@apollo.lv

Mājas lapa: dtskola.lv

Tālrunis: 654 34106

 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Adrese: Brīvības iela 28b, Dobele, LV-3701

E-pasts: davv@dobele.lv

Mājas lapa: davv.lv

Tālrunis: 63781303

 Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV- 5201

E-pasts: koledza@jak.lv

Mājas lapa: jak.lv

Tālrunis: 65231917

 Malnavas koledža
Adrese: Malnava, p/n Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750

E-pasts: malnavaskol@inbox.lv

Mājas lapa: malnava.lv

Tālrunis: 65733274, 65733100
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 PIKC Daugavpils tehnikums
Adrese: Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E-pasts: dvt@daugvt.lv

Mājas lapa: daugvt.lv

Tālrunis: 65436893, 27741511

 PIKC Jelgavas tehnikums
Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 37,Jelgava, LV-3001

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

Mājas lapa: jelgavastehnikums.lv

Tālrunis: 63025605

 PIKC Kandavas Valsts Lauksaimniecības tehnikums
Adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120

E-pasts: info@kandavastehnikums.lv

Mājas lapa: kandavastehnikums.lv

Tālrunis: 63122502 

 PIKC Liepājas valsts tehnikums
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 17/23, Liepāja, LV-3405

E-pasts: lvt@lvt.lv

Mājas lapa: lvt.lv

Tālrunis: 63441110 
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 PIKC Ogres tehnikums
Adrese: Meža prospekts 13, Ogre, LV-5001

E-pasts: ovt@ovt.lv

Mājas lapa: ovt.lv

Tālrunis: 65024254 

 PIKC Priekuļu tehnikums
Adrese: Egļu gatve 9 ,Priekuļi, Priekuļu novads, LV 4126

E-pasts: priekulutehnikums@pt.edu.lv

Mājas lapa: pt.edu.lv

Tālrunis: 64130602 

 PIKC Rēzeknes tehnikums
Adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604

E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv

Mājas lapa: rezeknestehnikums.lv

Tālrunis: 64633664 

 PIKC Rīgas Valsts tehnikums 
Adrese: Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010

E-pasts: kanceleja@rvt.lv

Mājas lapa: rvt.lv

Tālrunis: 67324146 

40



 PIKC Rīgas Tehniskā koledža
Adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084

E-pasts: brasla@rtk.lv

Mājas lapa: rtk.lv

Tālrunis: 67081400 

 PIKC Smiltenes tehnikums
Adrese: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

E-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com

Mājas lapa: rtk.lv

Tālrunis: 64772567; 64772773

 PIKC Valmieras tehnikums
Adrese: Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201

E-pasts: skola@valmierastehnikums.lv

Mājas lapa: valmierastehnikums.lv

Tālrunis: 64232155

 PIKC Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 
Adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035 

E-pasts: rtrit@rtrit.lv

Mājas lapa: rtrit.lv

Tālrunis: 67575580
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 PIKC Ventspils tehnikums
Adrese: Saules iela 15, Ventspils, LV-3601

E-pasts: info@pikc.lv

Mājas lapa: pikc.lv

Tālrunis: 63622663

 Rīgas 3. arodskola
Adrese: Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011

E-pasts: skola@3arodskola.lv

Mājas lapa: 3arodskola.lv

Tālrunis: 67288561 

 Rīgas Amatniecības vidusskola
Adrese: Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029

E-pasts: rav@rav.lv

Mājas lapa: rav.lv

Tālrunis: 67427220, 67426922

 Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Adrese: Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013 

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Mājas lapa: rtpv.edu.lv

Tālrunis: 67371528

42



Valsts SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 

E-pasts: bulduri@bulduri.lv

Mājas lapa: bulduri.lv

Tālrunis: 67753135

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Adrese: "Pils", Zaļenieki, Jelgavas novads, LV 3011

E-pasts: zaleniekuavsk@inbox.lv

Mājas lapa: zav.lv

Tālrunis: 63074 332
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Kur meklēt prakses vietu?

 prakse.lv

facebook.com/prakselv
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Aizņemtās darbavietas 2015. gadā, tūkstošos

22.4

135

61

77.2

223.3

181

190.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība

Apstrādes un pārējā rūpniecība

Būvniecība

Transports un uzglabāšana

Sabiedriskie pakalpojumi

Tirdzniecība,viesmīlība, restorāni

Citi komercpakalpojumi
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EMZino_180116; Informatīvais ziņojums par makroekonomisko situāciju valstī



Aizņemtās darbavietas 2015. gadā, %

2.5%

15.2%

6.9%

8.7%

25.1%

20.3%

21.4%

Lauksaimniecība,
mežsaimniecība
Apstrādes un pārējā
rūpniecība
Būvniecība

Transports un
uzglabāšana
Sabiedriskie pakalpojumi

EMZino_180116; Informatīvais ziņojums par makroekonomisko situāciju valstī
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Kā jau iepriekšējos slaidos tika attēlots, uzņēmējdarbības nozarē tiek
sagatavoti dažādu kvalifikāciju speciālisti.

Pēc EM 2016.gada janvāra ziņojuma «Informatīvais ziņojums par
makroekonomisko situāciju valstī» var redzēt, ka uzņēmējdarbības nozarē
kopumā nodarbināti 41.7 % no Tautsaimniecībā nodarbināto skaita, t.sk.
tirdzniecības nozarē kopā ar viesnīcu un restorānu sektorā
nodarbinātajiem 181 tūkst. , bet citos komercpakalpojumos nodarbināti
190.3 tūkst. darbinieku.

EM «Informatīvais ziņojums par darba tirgus un ilgtermiņa prognozēm»
vēsta, ka tiek plānoti nozaru pieauguma tempi, kas liecina par darbaspēka
pieprasījumu arī nākotnē. Tas nozīmē to, ka arī uzņēmējdarbības nozarē
tiek prognozēts darbaspēka pieprasījums.
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Tomēr jāatzīmē tas, ka daudzi darba devēji vēlas, lai topošajiem
darbiniekiem būtu augstākā izglītība. Piemēram, banku sektors
lielākajā skaitā gadījumu pieprasa darbiniekus ar augstāko izglītību.

Nozarē nodarbināti arī zvērināti revidenti. Zvērinātu revidentu
profesija ir reglamentēta. Lai kļūtu par zvērinātu revidentu,
pretendentam jāiegūst augstākā izglītība un saskaņā ar LR Likumu
«Par zvērinātiem revidentiem» jānokārto zvērinātu revidentu
profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Šādu eksāmenu organizēšanu,
pieņemšanu, kā arī zvērinātu revidentu reģistra uzturēšanu veic
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija veic grāmatvežu
sertifikāciju. Arī šajā gadījumā prasības ir līdzīgas kā zvērinātajiem
revidentiem, pretendentam jābūt augstākai izglītībai, sertifikāta
iegūšanai jānokārto eksāmens, tomēr grāmatveža profesija nav
reglamentēta profesija un profesijā var srādāt arī bez asociācijas
izsniegta sertifikāta. Grāmatvedi darbā pieņem uzņēmuma vadītājs
pēc saviem ieskatiem, līdz ar to ir tiesīgs noteikt darbinieka
profesionālo kvalifikāciju pēc ieņemamā amata un veicamajamiem
uzdevumiem.
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Tirdzniecības nozarē strādājošajiem LR likums «Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu» neparedz
reglamentēt profesionālo darbību, tāpēc izvēli par darbinieka
kvalifikāciju nosaka uzņēmuma vadītājs pēc uzņēmumā izstrādātās
personāla politikas. Iegūstot pārdevēja, zāles pārziņa vai
komercdarbinieka kvalifikāciju, jebkurš var turpināt studijas koledžās
vai augstskolās. Sarunās ar lielāko tirdzniecības uzņēmumu
personāla daļas vadītājiem tika noskaidrots, ka tieši tirdzniecības
nozarē strādājošajiem darbiniekiem ir visstraujākās karjeras
izaugsmes iespējas. Personāla dalas vadītāji uzsver, ka galvenās
prasības, kas tiek izvirzītas darbiniekiem ir vēlme strādāt, būt
godīgiem, patstāvīgi organizēt darbu, būt komunikabliem , zināt
svešvalodas un precīzi izpildīt savus darba pienākumus.

Tirdzniecības nozares vadošie speciālisti uzsver , ka tirdzniecības
nozare vienmēr ir bijusi, ir , būs arī nākotnē, tāpēc kvalificēti
darbinieki vienmēr būs pieprasīti.
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