
2019. gada 24. aprīlī 
 

airBaltic aicina interesentus uz Karjeras dienu 26. aprīlī 
 
Rīga. Latvijas lidsabiedrība airBaltic 2019. gada 26. aprīlī no pulksten 11:00 līdz 13:00 airBaltic Training 
telpās jau otro reizi rīkos ikgadējo lidsabiedrības Karjeras dienu, uz kuru aicina visus interesentus, kas ir 
motivēti un meklē darba iespējas, kā arī studentus, kuri ir ieinteresēti iziet praksi airBaltic. 
 
Šobrīd airBaltic strādā vairāk nekā 1 600 cilvēku no 30 valstīm ar atšķirīgu darba pieredzi un 
kompetencēm 16 dažādos departamentos. Pirmo airBaltic Karjeras dienas pasākumu 2018. gadā 
apmeklēja vairāk nekā 150 interesentu. 
 
Šī pasākuma laikā interesentiem būs iespēja tikties ar airBaltic departamentu pārstāvjiem neformālā 
gaisotnē, gūstot ieskatu viņu ikdienas darbā un piedaloties aizraujošās aktivitātēs, kurās tiks novērtēta 
prasmju atbilstība departamenta darba vajadzībām. 
 
Vairāk nekā 10 gadus pēc kārtas airBaltic dažādās nacionāla mēroga aptaujās un pētījumos konsekventi 
ierindota starp labākajiem darba devējiem: TOP1 Darba devējs transporta un loģistikas nozarē 2018., 
2017., 2016., 2015., 2014., 2013. un 2012. gadā, TOP1 Darba devējs 2011. gadā, TOP2 Darba devējs 
un Iekārotākais darba devējs 2010. gadā. 
 
Plašāku informāciju par aktuālajām vakancēm iespējam iegūt: https://careers.airbaltic.com.  
 
airBaltic nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot 
ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, 
Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā airBaltic uzsākusi lidojumus no 
Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī maijā sāks lidojumus uz Kosu un Menorku. 
 
Par airBaltic īsumā: 
airBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) ir punktuālākā lidsabiedrība Eiropā, kas savieno Baltijas reģionu ar 70 galamērķiem 
Eiropā, Tuvajos Austrumos un NVS. airBaltic ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts 
ar 80.05% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA Aircraft Leasing 1 pieder aptuveni 20%. airBaltic flotē ir 36 
lidmašīnas: 16 Airbus A220-300, 8 Boeing 737 un 12 Bombardier Q400 NextGen. airBaltic ir saņēmusi vairākus starptautiskus 
apbalvojumus par izcilību, inovatīviem pakalpojumiem un saviem sasniegumiem, pateicoties veiksmīgai uzņēmējdarbības 
restrukturizēšanai. 2017. gadā lidsabiedrība saņēma CAPA apbalvojumu kā gada reģionālā lidsabiedrība, bet 2018. un 2019. 
gadā airBaltic tika apbalvota ar ATW Tirgus līdera balvu. Papildus tam 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā airBaltic sasniedza 
labākos punktualitātes rādītājus pasaulē.  
 
Turpmākai informācijai: 

Alise Briede 
Korporatīvās komunikācijas vadītāja 
A/S Air Baltic Corporation 
Starptautiskā lidosta “Rīga” 
E-pasts: pr@airbaltic.lv 
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