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DARBA APRAKSTS
Finanšu analītiķis/e kopuzņēmuma vārdā piedalīsies budžeta un prognožu 
sagatavošanā, būs atbildīgs par faktisko izmaksu analīzi un kontroli, kā arī sagatavos 
pārskatus vadītājiem un ieinteresētajām pusēm.
Finanšu analītiķis/e strādās Galvenā grāmatveža vadībā.

PRASĪBAS:
Augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā;

Budžeta plānošanas un kontroles, projekta izmaksu un rentabilitātes aprēķinu, 
vispārējās vadības grāmatvedības un līdzīgu uzdevumu veikšanas pieredze;

Vēlama pieredze liela mēroga infrastruktūras, loģistikas vai transporta pārvadājumu 
nozarē;

Lieliskas saskarsmes prasmes, vēlama darba pieredze starptautiskā vidē;

Pieredze darbā ar starptautiskām uzņēmuma resursu plānošanas sistēmām (ERP) un 
biznesa inteliģences IT rīkiem;

Organizēts, proaktīvs un enerģisks speciālists ar analītisku prātu, kurš spēj saskatīt gan 
kopainu, gan iedziļināties detaļās;

Labas angļu valodas un vismaz vienas Baltijas valodas (latviešu, igauņu vai lietuviešu) 
prasmes.

PIENĀKUMI: 
Koordinēt budžeta sagatavošanu un prognožu izstrādi, veidot un uzturēt tam 
nepieciešamos darba dokumentus un tabulas;

Analizēt „RB Rail” ikmēneša darbības rezultātus attiecībā pret budžetu un sagatavot 
ziņojumus;

Būt atbildīgam par ikmēneša Projekta ziņojuma apkopošanu par „Rail Baltica” 
projektu;

Uzturēt „RB Rail” personāla darba laika uzskaites tabulas un detalizētu izmaksu 
attiecināšanas sistēmu pa projekta aktivitātēm;

Pirms maksājumu veikšanas pārbaudīt saņemto rēķinu atbilstību budžeta, publisko 
iepirkumu un citām finanšu prasībām;

Veikt projekta vadības izmaksu aprēķinu, balstoties uz faktiskajām izmaksām un cenu 
noteikšanas principiem;

Pēc vadības pieprasījuma sagatavot analītiskus pārskatus, prognozes un prezentācijas. 
Veikt citus līdzīgus Finanšu departamenta uzdevumus.

Rail Baltica ir Baltijas valstu lielākais trans-
porta   infrastruktūras projekts, kas veidos 
ziemeļ-un austrumeiropas ekonomisko 
koridoru. Tā būs elektrificēta, ātrgaitas 
dzelzceļa līnija ar modernu infrastruktūru  
pasažieru un kravu apkalpošanai, piedāvā-
jot videi draudzīgu un ātru transporta 
iespēju no Tallinas līdz Lietuvas-Polijas 
robežai. Rail Baltica savienos Baltijas valstis 
ar Centrālo un Rietumeiropu. Projektu līdz-
finansē Eiropas Savienība, tam ir jābūt labi 
pārvaldītam, ar skaidru finanšu plūsmu un 
iepirkumu sistēmu. Trīs Baltijas valstu 

AMATA APRAKSTS

FINANŠU ANALĪTIĶIS/E
kopuzņēmums “RB Rail AS” tika dibināts 
2014. gada oktobrī un ir reģistrēts Latvijā. Tā 
vienlīdzīgi akcionāri ir SIA "Eiropas 
Dzelzceļa līnijas" no Latvijas, UAB "Rail Bal-
tica Statyba" no Lietuvas un OU "Rail Baltic 
Estonia" no Igaunijas.  Uzņēmuma galvenās 
darbības jomas ir dzelzceļa līnijas projek-
tēšana, būvniecība un mārketinga aktivi-
tātes. “RB Rail AS” ir Rail Baltica projekta 
centrālais koordinators. Attīstot projektu, 
kopuzņēmuma komandā tiek aicināts 
Finanšu analītiķis/e.


