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grupās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cognizant.com/whitepapers/21-jobs-of-the-future-a-guide-to-getting-and-staying-employed-over-the-next-10-years-codex3049.pdf
https://www.cognizant.com/whitepapers/21-jobs-of-the-future-a-guide-to-getting-and-staying-employed-over-the-next-10-years-codex3049.pdf


3 
 

 

IT KOORDINATORS 

 

Amata apraksts 

 IT koordinators ir IT profesionālis, kas izmanto mūsdienu IT darbības apvienojumā ar darba vietas digitālo stratēģiju. 

Viņš vadīs darba vidi, kurā tiek izmantotas digitālās tendences, veicinātas “ēnu” IT inovācijas un nostājas.  

Mērķis ir izveidot automatizētu pašapkalpošanās platform, kas ļauj lietotājiem atlasīt vajadzīgās lietotājprogrammas, 

kā arī izveidot virtuālos asistentus, lai uzlabotu darbinieku veiklību, ražīgumu un iesaisti, saglabājot datu kontroli, 

drošību, pārvaldību un atbilstību. 

Persona šajā darbā radīs sistēmu nepārtrauktai redzamībai vides telpā, mobilās un galddatoru sistēmās, kā arī 

patērētās lietotājprogrammās un pakalpojumi korporatīviem lietotājiem, tostarp darbiniekiem, klientiem un 

līgumslēdzējiem. IT koordinators ļaus visam darbaspēkam strādāt labāk un gudrāk ar zināmā līmenī pieņemamu risku. 

 

Vispārīgās prasības 

Tehnoloģijas tagad ir pamats mūsu uzņēmuma panākumiem masveidīga akcionāra vadīšanā. Tā rezultātā mūsu “ēnu 

IT” operācija tagad ir oficiāla, sankcionēta un daudzos gadījumos nepieciešama. Mēs redzam “ēnu IT” izaugsmi. Tā ir 

lieliska iespēja sadarboties ar biznesa partneriem un indivīdiem, kas ir apguvuši IT darba mākslu. Mūsu uzņēmumā IT 

loma vairs neaprobežojas ar sistēmu veidošanu un uzturēšanu; tā vietā tā nodrošina elastīgumu uzņēmējdarbībaas 

lietotāju, lietotņu un infrastruktūras izmantošanai neatkarīgi no neatkarīgi no tā, vai tie ir izveidoti uzņēmumā vai iegūti 

caur mākoni. 

Būdams šīs organizācijas darbinieks, jūs reklamējat automatizēto pašapkalpošanās, sadarbības un zināšanu 

apmaiņu, lai veicinātu lietotāju pieredzi. Jūsu mērķis būs nodrošināt biznesa lietotājiem elastību, apkopot savas 

mobilās un sadarbības vides, saglabājot kontroli. Lai labāk iejustos šajā darbā, jums nevajadzētu apjukt grūtās 

situācijās, bet tiekties uz nepārtrauktiem uzlabojumiem uzņēmējdarbībā un IT. Jūs strādāsiet visā uzņēmumā, lai 

nodrošinātu prasību un risinājumu atbilstību, integrējot “ēnu IT” biznesa apritē. Ideālais kandidāts būs zinošs jaunākajā 

programmatūrā un viņam būs izpratne par to, kā jaunākās atbalstītās programmas ietekmēs biznesu. 

 

Darba pienākumi 

Veikt godīgu “ēnu IT” novērtējumu. Atklāšanas process un infrastruktūras audits palīdzēs novērtēt iespējas un 

iesaistītos riskus. 

Cieši sadarboties ar digitālajām darba vietām, lai izveidotu un noformētu darba vietu darbiniekiem, lai uzlabotu viņu 

iesaisti, veiklību un sadarbību. 

Cieši sadarboties ar IT kolēģiem infrastruktūras, darbības un uzņēmumu drošības grupās, lai izstrādātu un noformētu 

ceļvežus, īstenošanas stratēģijas un pārveides plānus "ēnu IT”. 

Nodrošināt iepriekš apstiprinātu, viegli izveidojamu pakalpojumu platformu, lai uzņēmējdarbības lietotājiem palīdzētu 

izveidot un konfigurēt savas nodaļas un starpnodaļu lietotnes dažās minūtēs. 

Palaist inovatīvu lietotni, lai identificētu labākās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas visā organizācijā un kas palīdzētu 

darbā ar cilvēkiem, lai tos motivētu. 

Īstenot riska pārvaldību un atbilstības stratēģiju, kuras galvenā uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības 

nodrošināšanai. 

Organizēt un vadīt “ēnu IT” darba grupu, lai izplānotu un pārvaldītu grupas iniciatīvu visā organizācijā, kā arī izveidot 

lietotāju apmierinātības aptaujas un apmainīties ar paraugpraksi. 
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Attīstīt, uzturēt un sniegt padomus un mācību materiālus gan uzņēmumam, gan IT funkcijām, izceļot ieguvumus un 

problēmas, kas saistītas ar “ēnu IT” ,kas var ietvert situāciju izpēti, vadlīnijas vai e-mācību metodes. 

  

Prasmes un kvalifikācijas 

Maģistra grāds IT, datorzinātnē, inženierzinātnē, dabas zinātnē vai uzņēmējdarbībā.  

Vismaz piecus gadus ilga pierādīta pieredze globāli orientētā IT komandā vai konsultāciju uzņēmumā, ņemot vērā IT 

pārvaldības menedžmentu; uzņēmumu pārvaldība, infrastruktūra pakalpojumi un/vai tīkla pakalpojumi, tostarp divus 

gadus ilga vadības pieredze. 

Konsultācijas un pieredze darbā, lai palīdzētu sasniegt mērķus. 

Teicamas uzstāšanās, apmācības un vadības prasmes, ar spēju iesaistīties, ietekmēt, trenēt un pierunāt citus visos 

līmeņos. 

Pieredze vadošās starpfunkcionālās komandās un organizācijas liela mēroga programmās. Speciālists, kurš darbojas 

un efektīvi ietekmē visas organizācijas un neapjūk sarežģītos apstākļos. 
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ĒTISKO RESURSU INSPEKTORS 

 

Amata apraksts 

Mūsu organizācija meklē personu, kas mūsu uzņēmumā vada ētiskas resursu izmantošanas iniciatīvas. Ideālais 

kandidāts vadīs mūsu ētisko resursu plānošanas komandu un nodrošinās uzņēmumu ienākumu sadali atbilstoši mūsu 

ieinteresēto personu (klientu un darbinieku) noteiktajiem standartiem, kas ir klasificēti  ar uzņēmumu ētikas padomes 

starpniecību. Šī loma aptver trīs galvenās netiešo ētisko izdevumu kategorijas: enerģētika, atkritumi un kopienas 

sponsorēšana. Ētikas jomas amatpersona izmeklēs, sekos līdzi sarunām un panāks vienošanos par preču un 

pakalpojumu automatizētu nodrošināšanu, lai nodrošinātu līgumu saskaņošanu ar mūsu ieinteresēto personu 

ētiskajām vēlmēm. 

 

Vispārējās prasības 

Kā ētisko resursu ieguves amatpersona jūs nodrošināsiet, ka uzņēmuma netiešie izdevumi tiek piešķirti atbilstoši 

ētikas padomes noteiktajiem standartiem, no kuriem jūs arī būsiet dalībnieks. Ideālais kandidāts izmantos savu 

digitālo iepirkumu, revīzijas un inovācijas prasmi, lai īstenotu uzņēmuma ētiskās pilnvaras, attīstītu netiešās 

kategorijas zināšanas, kā arī izsekotu un pārbaudītu milzīgo piegādātāju skaitu, kas varētu piegādāt preces un 

pakalpojumus. Lomai nepieciešama kategoriju algoritmu periodiska pielāgošana un precizēšana saskaņā ar ētikas 

padomi, kā arī līgumu un iespēju kriptogrāfijas uzturēšana. 

Tradicionāli ētikas centra darbinieka specialitātes joma nosaka kriptogrāfisko tēriņu apjomu. Šajā īpašajā gadījumā 

kategorijas ir vērstas uz enerģijas nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanu un vietējās kopienas finansējumu. Jūs 

pārbaudīsiet katra līguma un tā piegādes ķēdes ētisko integritāti, izveidosiet scenāriju plānošanas iniciatīvas, 

izstrādāsiet reālā laika eksperimentus un pārskatīsiet datus, lai nodrošinātu piegādes ķēdes integritāti un korporatīvo 

piemērotību. Jūs arī vadīsiet sarunas par līguma noteikumiem un nosacījumiem (tostarp oglekļa emisiju izlīdzināšanu) 

un pārraudzīsiet ētisko inovāciju tirgu. 

Veiksmīgais kandidāts izrādīs aizrautību un vadīsies no kontrolējamajām kategorijām un būs informēts par 

jauninājumiem savās kategorijās, ar pierādāmu vēlmi lobēt uzņēmuma vārdā,  vadīt kategorijas piegādes ķēdi 

organizācijas virzienā. Jums būs jāspēj virzīt tirgus informāciju uz dažādiem forumiem, uzņēmējiem un pakalpojumu 

sniedzējiem, lai veicinātu ētisku rīcību saskaņā ar korporatīvajiem mērķiem. Tiks sagaidīts, ka jums būs aktīva loma 

“tirgus pārraidē”, nodrošinot, ka signāli no valdes tiek saņemti, reģistrēti un darbojas. 
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MĀKSLĪGĀ INTELEKTA BIZNESA ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS 

 

Amata apraksts 

Kā viens no vadošajiem AI-vadāmo pakalpojumu sniedzējiem pasaulē mēs 

piedāvājam virkni produktu un pakalpojumu, sākot ar neapstrādātu datu infrastruktūru 

un beidzot ar e-komercijas platformām. Ja jūs nesen esat izmantojis datoru vai kaut ko 

iegādājies tiešsaistē, jūs droši vien esat izmantojis mūsu pakalpojumu, to pat nezinot. 

Arvien biežāk mūsu pakalpojumi tiek veidoti un pārvaldīti pēc AI. 

Lai gan mums ir tūkstošiem cilvēku IT izstrādātāju, AI ir sirds un motors mūsu produktu izstrādes centieniem. Tomēr 

vēl ir viena lieta, ko AI nevar izdarīt un ko nespēs izdarīt tuvākajā nākotnē – pārdot pati sevi. Lai pārdotu AI (vai nu tā 

“neapstrādātā” aprēķina veidā, vai kā iepakota biznesa pakalpojumu) ir nepieciešams cilvēku ieguldījums un pūles. 

Mēs meklējam AI biznesa attīstības speciālistus, kas varētu pievienoties mūsu labākajai komandai un būt panākumu 

priekšplānā datorzinātnes un uzņēmējdarbības sfērās. 

 

Vispārīgās prasības 

Mākslīgā intelekta biznesa attīstības vadītājs (MIBAV) definēs, izstrādās un izvērsīs efektīvas un mērķtiecīgas 

programmas, lai paātrinātu plašas pārdošanas un biznesa attīstības aktivitātes. Šajā darbā Jūs ļausiet pārdošanas un 

risinājumu arhitektiem piedāvāt konkrētu klientu orientētu  AI vērtības piedāvājumu un tieši mijiedarbosieties ar 

produktu vadības un izstrādes grupām attiecībā uz klientu un partneru prasībām. 

Jūs cieši sadarbosieties ar pārdošanas, mārketinga un partneru grupām, lai izvietotu AI pakalpojumus klientiem un 

partneriem, kā arī sniegtu norādījumus par vērtību piedāvājumu un iegūstamajām priekšrocībām ar mūsu AI 

pakalpojumiem, platformām,ietvarstruktūrām un infrastruktūru. Turklāt jūs definēsiet un vadīsiet procesu, kam 

organizācija sekos, lai paātrinātu pārdošanu un partneru vadības piesaisti AI klientu un partneru iespējām. 

Kā mākslīgā intelekta biznesa attīstības vadītājam jums būs arī pienākums sintezēt datus un informāciju, kas iegūta 

no šīm iesaistēm, par kodolīgiem atklājumiem, kā arī gūt stratēģiskus ieskatus un pārliecinoši paziņot par 

konstatējumiem un perspektīvām produktu un tirdzniecības grupām, tostarp augstākajai vadībai. 

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS IR SIRDS UN MOTORS MŪSU PRODUKTU IZSTRĀDES CENTIENIEM, TOMĒR IR VĒL 

VIENA LIETA, KO AI NEVAR IZDARĪT UN KO NESPĒS TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ - PĀRDOT PATS SEVI. 

 

Darba pienākumi 

Definēt, izveidot un izvietot uzņēmuma pārdošanas un uzņēmējdarbības attīstības kampaņas par AI pakalpojumu 

piedāvājumu. 

Iesaistīt, atbalstīt un paplašināt uzņēmumu attīstības un pārdošanas grupas visā organizācijā; būt spējīgam 

iepazīstināt  uzņēmuma klientus un partnerus ar AI vērtību piedāvājumu. 

Iesaistīt un attīstīt programmas, kas izglīto uzņēmuma klientus un partnerus tieši par AI vērtības priekšlikumu. 

Piemīt proaktīva spēja un pieredze klientu diskusiju iestatīšanā, izmantojot pārdošanu un partneru komandas. 

Nodrošina mākoņdatošanas pakalpojumus vai AI zināšanas par apstrādi un pārdošanu pēc mērogošanas kampaņas 

ar uzņēmumiem un partneriem. 

Veicināt biznesa un partneru gatavību uzņēmumiem. 

Iesaistīties augstākā līmeņa klientu sanāksmēs; apspriest klientu biznesa jautājumus un izpētīt, kā mūsu AI platformas 

var palīdzēt risināt un atrisiniet šos jautājumus. 

Kalpotu kā popularizētājs AI pakalpojumiem mūsu organizācijā un ārēji. 
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Izstrādāt standarta tirgus informāciju; ietvaru un dinamisko analītisko modeli, kam jābūt pārdošanas, uzņēmējdarbības 

attīstības un mārketinga komandās. 

Noteikt veidus, kā mērīt un izsekot metriku saistībā ar AI pakalpojumu pieņemšanu un platformām un veikt 

uzlabojumus pieejai, kas balstīta uz šiem mērījumiem. 

Sagatavot un sniegt uzņēmējdarbības pārskatus augstākās vadības grupu progresam un uzskaitei. 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Pieci vai vairāk gadi uzņēmējdarbībā, uzņēmumu pārdošanā, pieredze stratēģiskās partneru vai programmas/produktu 

pārvaldībā. 

Pieredze, pārdodot Fortune 1000 un/vaI Global 2000 organizācijās. 

Uzņēmuma līmeņa pieredze darbā ar AI/mašīnu apmācības programmatūras platformās. 

Pieredze ar mākoņdatošanu un/vai saistītiem laukiem (IT, programmatūra utt.). 
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DATU ANALĪZES “EDGE” VADĪTĀJS 

 

Amata apraksts 

Mēs esam uzņēmums Fortune 500, kas meklē izcilu kandidātu, lai izveidotu viedo 

infrastruktūru ātrai datu analīzei. Ziņojumiem galvenajam informācijas speciālisam, 

izvērtējot tehniskās prasības un novērtējot iespēju izveidot malas apstrādes vienību,  

noteikt tās izdevīgumu. 

Gala kandidāts būs atbildīgs par ‘Edge’ izveidi, uzturēšanu un aizsardzību. Datu 

analīzes ‘Edge’ vadītājs (DAEV) projektēs un attīstīs aparatūru un programmatūru, 

esošās tīkla infrastruktūras labošanā, lai nodrošinātu uzticamību un efektivitāti, līdzsvarojot noslodzi tīklā un 

savstarpēji savienos tīklus. Turklāt, DAEV noteiks mākoņveida attiecību, diferencējot datu tipus un to uzglabāšanas 

vietas, nodrošinot risinājuma mērogojamību un adresējot ģeogrāfiskās problēmas malai (metro/ pilsētās/ lauku 

reģionos un mobīlajās ierīcēs). 

 

Vispārīgās prasības 

Palielinot savienojamību, mūsu organizācija izjūt arvien lielākus datu apjomus, prasot neierobežotu uzglabāšanas un 

apstrādes jaudu.  Turklāt reālā laika lēmumu pieņemšana arvien vairāk kļūst par uzņēmumam nepieciešamu opciju. 

Pašreizējais interneta modelis ar atsevišķiem produktiem, kas barojas apjomīgos datu centros, kuri pēc tam apstrādā 

informāciju, kas tiek sniegta, izmantojot lielu ātrumu, vairs nav lietojams. Malas datu apstrāde ļauj atraisīt potenciālu 

no pievienotajām aparatūras ierīcēm, decentralizējot tās un liekot tām pašām kļūt par datu centru. Tas objektam 

nodrošina izolētu mezglu, kam ir pašspējīga apstrāde un atmiņas sistēma, kā arī iebūvētas analītiskās iespējas.  

Kā DAEV jūs palīdzēsiet mums pārskatīt pilna apjoma infrastruktūru, lai nodrošinātu jauno tehnoloģiju netraucētu 

sadarbību ar sistēmām, samazinot reakcijas laiku un nodrošinot nepieciešamos biznesa ieguvumus. Šādā veidā jūs 

nodrošināsiet IT gatavību apstrādei, analīzei un sakaru operāciju protokoliem, kā arī vienmērīgu tīkla darbību, 

nepārtrauktu strāvas padevi, dzesēšanu, 24/7 uzraudzību un drošību. Izmantojot reālā laika ieskatus, jūs būsiet 

būtisks spēlētājs, lai uzlabotu mūsu spēju veikt uzņēmējdarbību, ģenerēt ienākumus, pieņemt lēmumus, apmierināt 

klientu vēlmes un iegūt produktus un pakalpojumus tirgū. 

 

Darba pienākumi 

Veidot mikro moduļu datu centrus, lai nodrošinātu savienojamību izlūkošanas ierīces 

Definēt Edge skaitļošanas ietekmi uz uzņēmējdarbību lai pamatotu ieguldījumus. 

Nodrošināt saderību un integrāciju Edge ierīcēs un datu centros 

Izstrādāt uzraudzības stratēģijas, lai  uzturētu un aizsargātu skaitļošanas sistēmas. 

Definēt datu prioritāti visā tīklā. Definēt datu īpašumtiesības, lai risinātu privātuma jautājumus. 

Veidot infrastruktūras imunitāti, piemērojot mašīnas apguvi un nodrošinot to reakciju pret kiberuzbrukumiem, izstrādāt 

ārkārtas reaģēšanas protokolu, lai aizsargātos pret nevēlamu ielaušanos. 

Darbs ar lielāku savstarpēji saistītu izvietojumu spēlētājiem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, 

skaitļošanas tīkla infrastruktūrā. 

Izstrādāt lietotājam draudzīgu sistēmu, kas var darboties kā līdzeklis, lai identificētu un sazinātos ar ierīcēm un 

lietotājiem no malas, nodrošinot mobilitāti un drošību. 

Veicināt jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, kas būvēti tikai uz reālā laika datiem. 
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Prasmes un kvalifikācijas 

Filozofijas doktora grāds  datorzinātnēs, elektronikā, telekomunikācijās, elektroinženierijā vai līdzīgā tēmā, kas attiecas 

uz amatu. Ieskats sistēmu modelēšanā un zināšanas par sadalīto arhitektūru. 

Būtiska pieredze darbā ar ‘IoT’ aparatūru un programmatūras platformām. 

Pieredze vienā vai vairākās no turpmāk minētajām nozarēm: 

iebūvēto sistēmu veidošana, 

bezvadu sensoru tīkli, 

‘IoT’ drošība un protokoli, 

programmatūras izstrāde, 

“Dziļā mācīšanās” sadalītās sistēmās, 

spēja konceptualizēt, precizēt, arhitektēt un projektēt mākoņa un Edge datu analīzes sistēmu vidē. 

Kā DAEV, jūs palīdzēsiet mums pārraudzīt pilna mēroga infrastruktūru, lai nodrošinātu jauno tehnoloģiju nemanāmu 

mijiedarbību ar sistēmām un nodrošinātu nepieciešamos uzņēmējdarbības ieguvumus. 
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PASTAIGU UN SARUNU ASISTENTS 

 

Amata apraksts 

Šajā tehnoloģiju bagātajā ērā roboti veic aizvien vairāk darba, un cilvēki dzīvo aizvien ilgāk. Tādējādi arvien nozīmīgāk 

ir nestrādājošajiem atrast jaunus darba veidus un veciem cilvēkiem nekļūt vientuļiem. Ja tev patīk sadarboties ar kādu 

un, it īpaši, ieklausīties savos līdzcilvēkos, tad šis varētu būt darbs tieši tev. 

 

Vispārīgās prasības 

Viens no vissvarīgākajiem resursiem mūsu laika ierobežotajā pasaulē ir uzmanība. Kļūstot par pastaigu un sarunu 

asistentu - kad ir tik daudz pastāvīgi pieejamu izklaižu un kas prasa tik daudz mūsu laika - tu tiksi iesaistīts kādā no 

lielākajām vērtībām, ko cilvēks var nodrošināt. Akadēmiskie pētījumi liecina, ka aizņemti un noslogoti seniori ir divreiz 

mundrāki un veselāki kā tie, kuri lielāko laiku pavada vieni; veselības aprūpes izmaksu ietaupījumi, ko rada mūsu 

pakalpojumi, ir lielāki par izmaksām, kas rodas pašiem. 

Kā pastaigu un sarunu asistents, tu pavadīsi laiku ar klientiem (parasti kādu stundu). 

Ideālais kandidāts būtu prasmīgs klausoties, atbildot un turpinot sarunu drīzāk nekā valdot pār sarunu un cenšoties to 

kontrolēt. Tavs galvenais uzdevums ir uzklausīt. 

 

Darba pienākumi 

Runāt ar klientiem.     

Pastaigāties ar klientiem (staidzināt klienta suni).      

Ieklausīties klientos. 

Iespēja nokļūt pie klienta uz mājām. 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Jebkāda darba un dzīves pieredze. 

Izieta policijas pārbaude. 

Prasme lietot mobilās un dažādas viedierīces aplikācijas. 

Izcila laika pārvaldība un grafika ievērošana. 
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FITNESA KONSULTANTS 

 

Amata apraksts 

Aptaukošanās epidēmija ir atbildīga par vidēji 300 000 nāves gadījumiem ASV gada 

laikā. 

Roboti un digitālie fitnesa izsekotāji var palīdzēt, taču viņi to nevar darīt vieni. Atbildība 

par citu personu ir spēcīgs veids, lai motivētu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, 

uzlabotu uzturu un pieņemtu veselīgāku dzīvesveidu. 

Mēs meklējam tūkstošiem attālinātos fitnesa konsultantus un uztura un diētas medmāsaskas sniegtu ikdienas, 

iknedēļas un divreiz nedēļas attālās apmācības un konsultācijas, kas palīdz uzlabot pacientu labsajūtu, kas visi ir 

bijuši brīvprātīgi aprīkoti ar viedajām aprocēm, lai uzraudzītu to fizisko aktivitāti. Mūsu brīvprātīgo programmu 

panākumi ir balstīti uz personīgo apņemšanos, tehnoloģiju un fizisko sagatavi un apmācību. 

Vispārīgās prasības 

Neskatoties uz to vai jūs dzīvojat Oklahomā, Oklendā vai Okefenokes purvā, ja esat reģistrēta medmāsa vai akreditēts 

fitnesa treneris ar piekļuvi WiFi, tas ir darbs jums. Izmantojot mūsu platformu, jūs palīdzēsiet pacientiem neaizmirst par 

labāko praksi un fitnesa trikiem, tostarpsniegsiet  personalizētas trīs minūšu mācības, ieteikumus  āra „spēļu telpām” 

un metodes pacientu vēlmju kalibrēšanai, lai palielinātu optimālo iesaistīšanās līmeni. 

Jūsu piesaistītie dalībnieki dzīvos jebkur valstī, bet mēs cenšamies saskaņot dialektu un personības . Vai jūs runājat 

spāņu, angļu vai urdu valodā, jūsu unikālais dialekts ir ļoti vērtīgs; Jūsu empātijas, sadarbības un motivācijas 

prasmēm var būt izšķiroša loma. Veiksmīgie kandidāti saņems patiesu līdzjūtību, motivāciju un sapratni, lai 

iedvesmotu savstarpēju atbildību starp sevi un pacientu. 

 

Darba pienākumi 

Nodrošināt aktīvu, personalizētu un tehnoloģiski attīstītu atbalstu, lai palīdzētu indivīdiem uzturēt uzvedību, uzlabot 

veselību un novērst vai mazināt hronisku sliktu  veselības stāvokli. 

Pilnībā izprast fitnesa aproces iestatījumus (soļi, kalorijas, diētas izvēle utt.) un kā un kad tos izmantot maksimālam 

labumam. 

Veicināt aktivitātes aproces izmantošanu, lai iegūtu ikdienas soļus; pārtikas reģistrēšana ikdienas digitālā 

dienasgrāmatā; augšupielādējot datus katru nedēļu; un dalība nedēļas treniņu sesijās. 

Darbs ar dalībniekiem, lai izveidotu atbilstošu kaloriju skaitu un ēšanas grafiku, lai saglabātu vienmērīgu cukura līmeni 

asinīs. Ieteikt alternatīvus veidus,  kā dalībnieki, kas nav spējīgi darboties, var palikt aktīvi, piemēram, strādāt augšējā 

ķermeņa daļā. 

Izmērīt „pacienta aktivitātes” rādītājus un izmantot tos, lai prognozētu, kuras personas patērēs vairāk veselības 

aprūpes pakalpojumu un / vai izdosies pārvaldīt savu esošo veselību. 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Vismaz piecu gadu pieredze, viens pret vienu, fitnesā vai aprūpē (uzsvars uz uzturu vai psiholoģiju) 

Pilnīga izpratne par trenažieriem, fitnesa apģērbu un aprīkojumu. Prasmes ne tikai vienā novirzienā. 

Pierādīta pieredze sekmīgos rezultātus ar personām nedēļu, mēnešu vai gadu garumā. 

Pieredze darbā tīklā, tālvadībā un ar kulturāli daudzveidīgu vidi. Daudzi no cilvēkiem, ar kuriem jūs strādājat, būs no 

dažādiem apvidiem. 

MOOC akreditācija, fitnesa / labsajūtas nepieciešamība, piemēram, pārgājieni, kāpšana pa kāpnēm vai joga.  
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AI-VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS 

 

Amata apraksts 

Mēs esam liela valsts veselības aprūpes organizācija, kas meklē pilnas slodzes AI veselības aprūpes speciālistu, lai 

papildinātu mūsu jauno attālo veselības aprūpes komandu. Mūsu organizācija ir pārveidojusi pieejamās veselības 

aprūpi, un mums ir nepieciešami entuziasma pilni, draudzīgi veselības aprūpes tehniķi, lai vadītu pirmo aizraujošo 

attīstības vilni. 

Loma ietver ķirurģisku darbu kombināciju ar mūsu vispārējiem pacientiem un attālo darbu. Veiksmīgajam 

pretendentam būs vismaz trīs gadu pieredze medmāsas vai ar to saistītā jomā un būs ērti nodarboties ar iekļauto 

programmatūru un digitālās testēšanas iekārtām. Atbilstoša apmācība par konkrēto aprīkojumu tiks sniegta. 

 

Vispārīgās prasības 

Veselības aprūpe, ko papildina AI tehnoloģija, tagad ir pieejama plašā mērogā un ir visiem pieprasīta. Ar AI 

uzlabotiem veselības aprūpes speciālistiem, padziļinātai pacientu aprūpei un diagnozes noteikšanai vairs nav 

vajadzīgi ārsti ar 7 gadu kvalifikāciju. Jaunais veselības aprūpes posms ir šeit, un mēs vēlamies jūs aizvest uz nākamo 

veselības aprūpes karjeras posmu, kamēr mēs strādājam kopā, veidojot efektīvāku, rūpīgāku un precīzāku slimnīcu 

sistēmu tautai. 

Šajā lomā jūs ceļosiet un būsiet ķirurģijā, lai pārbaudītu, diagnosticētu, pārvaldītu un noteiktu atbilstošu ārstēšanu 

pacientiem, kuriem palīdz modernākā AI tehnoloģija un attālināti pieejami ārsti. Ideāls kandidāts būs lielisks, veidojot 

tuvas, uzticīgas attiecības ar pacientiem un efektīvs digitālo diagnostikas rīku izmantošanā un saziņā ar attālinātajiem 

ārstiem. 

Šis darbs iekļauj gan darbu individuāli, gan komandā, kā arī strādāt kopā ar vietējiem policijas dienestiem, veicot 

sabiedrības informēšanu. 

 

Darba pienākumi 

Cikls no ķirurģiskām dienām līdz ārpus operācijas dienām. Pretendentiem jābūt gataviem strādāt divas nedēļas 

nogales mēnesī. Strādāt individuāli un komandā pēc vajadzības. 

Pārbaudīt pacientus, izmantojot digitālos rīkus ,lai pēc tam izmantojot AI diagnostikas programmatūru var sazināties ar 

attālināti pieejamiem ārstiem, lai diagnosticētu pacientus, izrakstītu tiem zāles un ārstētu tos. 

Izmantot mūsu AI programmatūru, lai automātiski atjauninātu visu pacientu digitāli medicīnisko informāciju. Šie ieraksti 

ir svarīgi, lai atklātos iepriekš nepamanītas slimības. 

Veidojiet uzticamas attiecības ar pacientiem, lai nodrošinātu vislabākos pakalpojumus. 

Dodoties uz pacientu dzīvesvietām, dažos gadījumos, vajadzēs sadarboties ar vietējiem policijas dienestiem un 

sociālajiem darbiniekiem. 

Veikt biežas apmācības par nesenajām maiņām programatūrā un aparatūrā, kuras tiek izmatotas šajā profesijā, kā arī 

veikt apmācības fiziskajo procedūru veikšanai. 

Identificēt augsta riska pacientus un nekavējoties konsultēties tuvākajā slimnīcā vai attiecīgajā veselības aprūpes 

centrā. 

Strādāt kopā ar IT pakalpojumu un produktu piegādātājiem, lai uzturētu iekārtas un programmatūru kārtībā. 
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Prasmes un kvalifikācijas 

Universitātes grāds medmāsas vai līdzvērtīgā izglītībā, kā arī reģistrācija Māsu asociācijā. 

Trīs gadus ilga veselības aprūpes pieredze. Ļoti svarīga ir pieredze ārstēšanā. 

Spēcīgas komunikācijas prasmes.  

Spēja strādāt un tikt galā ar strauju, dinamisku un dažreiz stresa pilnu darba vidi, vienmēr ievērojot laika 

ierobežojumus. Veiksmīgajam kandidātam būs jābūt mierīgam saspringtās situācijās. 

Spēja strādāt ar programmatūru. Pieredze ar konkrētu AI programmatūru (AI platformas nav būtiskas), lai gan 

pretendentiem vajadzētu ērti strādāt ar šī tipa programatūru. 

Pierādījumi par labu sadarbošanos komandās. 

Lieliska uzmanība detaļām. Tehniķiem jāspēj nolasīt nefizikālos norādījumus, lai zinātu, kādas izvēles veikt pacienta 

labā. 

Jābūt motivētām un pašpārliecinātam. 
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KIBERPILSĒTAS ANALĪTIĶIS 

 

Amata apraksts 

Mūsu organizācija meklē kiberpilsētu analītiķu komandu, lai nodrošinātu mūsu pilsētas 

drošību, apsardzi un funkcionalitāti. Kiberpilsētas analītiķis nodrošina labo datu 

ceļošanu pa mūsu pilsētu, ieskaitot bioloģiskos datus, pilsoņu datus, aktīvus datus. 

Nodrošinām, ka visi tehniskie un pārraides aprīkojumi netiks kompromitēti.  

Atbildīgais šajā darbā veiks nepieciešamo remontu, kad automatizētā datu plūsma būs atzīmēta kā salauzta, kļūdaina 

vai uzlauzta. Viņš vai viņa atradīs aprīkojuma problēmas, diagnosticēs kļūdas un nomainīs komponentus un shēmas, 

no mazākajiem sensoriem, kas novietoti uz pilsētas bioloģiskās izsekošanas, līdz spēcīgajiem datu instrumentiem, kuri 

atrodas pilsētas datu centrā. 

 

Vispārīgās prasības 

Gandrīz  visās mūsu pašvaldības funkcijās, ieskaitot ārkārtas pakalpojumus, ciena nodrošinājumu un nevajadzīgā 

savākšanu, izmantojot sensoru datus, lai nodrošinātu ātru un efektīvu piekļuvi  svarīgiem pilsētu pakalpojumiem. Ja šī 

sistēma izgāžas, tad cieš pilsēta. Kā dalībnieks no mūsu kiberanalītiķu augošās komandas tu nodrošināsi mūsu 

funkcionalitāti un digitālo sistēmu drošību un procesus, kas palīdz mūsu modernajai pilsētai strādāt. Tu būsi kā 

kritiskais priekšējās līnijas sargs, kas nodrošina darbspējīgu datu plūsmu, kas sargā mūsu pilsētu. 

Šajā lomā tev būs jādiagnosticē un jāsalabo galvenie pilsētas atbalsta procesi. Ideālais kandidāts sapratīs ierīces un 

datu plūsmu, datu savākšanu un apstrādi, datu pārvadi un uzņemšanu, zinās jaunākos antivīrusus un būs pret 

ļaunprātīgām programmatūru tehnikām. Tev jābūt gatavam ceļot jebkurā dienas laikā, uzņemoties atbildību par to, lai 

celiņi spīd tumsā, mikroenerģijas uzstādījumi strādā vai žirosensoru autonomās automašīnas strādā un sadarbojaās 

ar nacionālo ceļu sistēmas kontroles centru. 

Tev arī būs jāuzstāda, jāuztur un jālabo elekronisks aprīkojums, jāveic pārbaudes, kad vien varēsi. Kandidātiem 

vajadzētu būt tehniskai veiklībai un saprašanai par mikrosilikonu, modulāro arhitektūru, datu zinātni un analītiku, 

drošību, kodēšanu u.c. 

 

Darba pienākumi 

Attālināti izmeklēt datu noplūdes iemeslus. Izveidot diagnostiskus uzdevumus, kā norādīts no pilsētas drošības centra. 

Izmēģināt datu plūdumu un izturīgumu. Izpētīt veiktspēju, problēmas un datu noplūdes, plānot atjauninājumus un 

sadarboties ar datu arhitektiem.  

Ceļo, atrodi problēmas un risinājumus. Ceļo uz un no dažādām vietām, lai labotu sensorus un aprīkojumu. Ja 

vajadzīgs, veic labojumus no kodējuma uz printēšanu. 

Nodrošini datu integritāti. Savāc datu polises un pasargā datus no noplūdēm. 

Turpini sadarbību. Sāc datu plūdumu uz Grīnfildas attīstību un konfigurāciju.  

Projektēt un izveidot datu uzlabojumus. Izveidot jaunus datus no sensoriem, ievadīt tos pilsētā un uzlabot pašreizējo 

datu plūsmas izturību. 

Veikt aprīkojuma pārbaudi. Pārzināt un atbalstīt administrāciju ugunsmūra videi, kas atbilst pilsētas kiberdrošības 

polisei. 

Atjauno savas drošības zināšanas. Strādājot ar OAR (Oriģīnāla Aprīkojuma Ražotājiem) pārliecienies, ka tavas 

metodes ir vislabākais veids,  kā nodrošināt datu drošību. 

Atjauno darba zināšanas. Piedalies izglītojošos pasākumos, lasi pilsētas stratēģijas un atver datu polises, uzturi 

privātus tīklus un piedalies profesionālu organizāciju pasākumos. 
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Prasmes un kvalifikācijas 

Digitālās inženierzinātnes kvalifikācijas.  

Zināšanas shēmu izveidē (lodēšanā, drukā u.c.). 

Mācēt startēšanas metodiku. 

Spēja nolasīt analīzes no vizuālas platformas. 

Pielāgot informācijas paneļus. 

Pieredze ar 3D printēšanu. 

II līmeņa Bosch (B2C) un IV līmeņa Siemens (B2B) standartos. 

Konstrukciju saprašana un loģiskā domāšana. 
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GENOMA PORTFOLIO DIREKTORS 

 

Amata apraksts 

Ar biotehnoloģiju izpētes, attīstības un  ražošanas uzplaukšanu, pēdējos gados 

vairākas kompānijas ir ieguvušas jaunas iespējas, lai palielinātu jauno zāļu mērogu, 

kuru var piedāvāt medicīnas tirgū. Ar jaunatklājumiem DNS analīzēs un gēnu 

labošanas tehnoloģijās mēs izgudrojam jaunas zāles vēl neredzētā ātrumā. Mēs 

mērķējam uz to, ka katru gadu, vismaz turpmākos 10 gadus, varētu iepazīstināt 

cilvēkus ar pieciem Pārtikas un zāļu pārvaldes apstiprinātiem produktiem! 

Lai palīdzētu to pārvērst par realitāti, mums ir vajadzīgs pieredzējis biznesa vadītās ar 

stipru tirzniecības kvalifikāciju, kurš varētu mums palīdzēt izveidot labāku nākotni, kura 

attīstīsies un nodrošinās, ka mūsu produktu piedāvājums ir piemērots un atbilst klientu 

prasībām un veselībai. 

 

Vispārīgās prasības 

Kā genoma portfolio direktoram tev vajadzēs izveidot un realizēt stratēģiju, lai būtu izaugsme dzīvības zinātnēs 

Ziemeļamerikas un citos pasaules tirgos. Tev vajadzēs strādāt pie visiem aspektiem, kā, piemēram, ražošanai un 

pirkumu daudzuma palielināšanai visā pasaulē! Vissaderīgākais kandidāts strādās sānu pie sāna ar mūsu stratēģijas 

ieguves komandu un globāla mēroga menedžeriem, lai attīstītu plānus un programmas, kas interesējās par mūsu top 

200 klientu profiliem (veselības uzturēšanas organizāciju, lieliem apdrošinātājiem, lielām veselības sistēmām, 

slimnīcām u.c.). 

 

Darba pienākumi 

Veidot stratēģiju, lai palielinātu tirgus dalību ar produktiem, jauniem piegādātājiem un produkta līnijas palielināšanu. 

Jāveido dalība ar komandām, lai varētu labāk izpildīt iecerēto. 

Jāatbalsta komandas, kuras veido jaunas stratēģijas, lai attīstītu sarunas ar piegādātājiem par viņu noteikumiem un 

nosacījumiem. 

Noteikt ienākumus no katra produkta grupas iekšēji to kategorijā, izveidot  un attīstīt stratēģijas, lai uzlabotu 

ienākumus. 

Izveidot prezentācijas senioriem, lai izglītotu viņus par riskiem, izmaksām un uzlabojumiem par piedāvātajām 

izmaiņām ikdienā. 

Noteikt jaunā tirgus tehnisko attīstību, lai labāk varētu noteikt klientu vajadzības. 

Izmantot citādas stratēģijas nekā pierasts. 

Apmeklēt industrijas apmaiņas šovus un apciemot klientus, lai uzzinātu par viņu nesenajiem atklājumiem. 

Ik pa brīdim pārbaudīt produktu piegādātājus, izmantotos augus, lai apskatītu ražošanas kvalitāti, ātrumu, iespēju 

pilnveidoties. 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Izglītības grāds, kurš fokusēts uz genomiku; maģistra grāds biznesā un/vai molekulu bioloģijā. 

10+ gadu piemērojama pieredze. 

7+ gadi ar pieredzi izpētē, pārdošanā, reklāmā vai citā lidzīgā darbā. 
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5 gadi vadītāja pieredzē. 

Vismaz 3 gadi īstā laboratorijā kvalitātes pārbaudīšanā vai izpētē. 

Spēja sadarboties ar finansiāliem noteikumiem un nosacījumiem. 

Izcilas analītiskās prasmes un spēja iekļaut informāciju pārdošanas, kvalitātes, pirkumu atskaitēs, lai atrastu kļūdas un 

risinātu tās. 

Novērtēt ienākumus, pārdošanu, inventerizāciju, atgriezenisko pārdošanu u.c. 

Spēja saprast un izmantot mūsu tehnoloģiju, produkciju, laboratoriju, prast runāt ar cilvēkiem. 
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Cilvēka un mašīnas sadarbības vadītājs 

 

Amata apraksts 

Cilvēka un mašīnas sadarbība ir jaunākais darbaspēks. Mums ir aizraujoša karjeras iespēja personām, kas var 

palīdzēt apvienot robotu / AI programmatūras (precizitāte, izturība, aprēķins, ātrums utt.) stiprās puses ar cilvēku 

stiprajām pusēm (izziņa, spriedums, empātija, daudzpusība utt.), ko varētu izmantot kopīgiem mērķiem 

uzņēmējdarbības attīstībā. 

Šī uzdevuma galvenais mērķis ir veidot mijiedarbības sistēmu, ar kuras palīdzību cilvēki un mašīnas savstarpēji 

paziņo par savām iespējām, mērķiem un nodomiem un izstrādā uzdevumu plānošanas sistēmā cilvēku un mašīnu 

sadarbībai. Galīgais mērķis ir izveidot paplašinātas hibrīdu komandas, kas rada labākus biznesa rezultātus, izmantojot 

cilvēku un mašīnu sadarbību. 

 

Vispārīgās prasības 

Darba nākotne balstīsies uz to, cik labi uzņēmumi pratīs sapludināt un paplašināt cilvēku un mašīnu sadarbību. Mūsu 

darbā, lai mašīnas un darbiniekus pārvērstu par „kolēģiem” un lai sasniegtu pilnīgi jaunus darbības sliekšņus, mēs 

meklējam pieredzējušus profesionāļus, lai palīdzētu veidot darba un darba vietas nākotni mūsu uzņēmumā. 

Kā cilvēka un mašīnas apvienošanas vadītājs jūs identificēsiet uzdevumus, procesus, sistēmas un pieredzi, ko var 

uzlabot, izmantojot jaunās tehnoloģijas, un varēsiet iedomāties jaunas pieejas, prasmes, mijiedarbību un 

konstrukcijas. Jūs definēsiet lomas un pienākumus un izstrādāsiet noteikumus par to, kā mašīnām un darbiniekiem 

vajadzētu koordinēt uzdevumu, lai to izpildītu. Tas ietver elastīgu pieredzi, kas atbilst darbinieku vēlmēm, vienlaikus 

nodrošinot vienkāršu un intuitīvu mijiedarbību ar mašīnām. Ideāli kandidāti būs motivēti  cilvēka-robota sadarbības 

stratēģiju attīstībai dinamiskā biznesa vidē. 

 

Darba pienākumi 

Izstrādāt uzdevumu sadales lēmumu koku, identificējot un aprakstot cilvēka unikālās spējas, kā arī tās, kas ir unikālas 

mašīnām. Tāpat identificēt pārklāšanās spējas, kas dod iespēju mainīt uzdevumus. 

Transformēt patērētāju un darbinieku vajadzības un uzņēmējdarbības stratēģijas mašīnu pieredzē.  

Izveidot un pārvaldīt daudzveidīgas inženieru, tirgotāju, dizaineru, lietotāju pieredzes profesionāļu un programmu 

pārvaldības personu sadarbības komandas visā projektēšanas un piegādes procesā.  

Palīdzēt darbiniekiem saprast, kā roboti / virtuālie kolēģi mainīs darbplūsmu un kādas mašīnas faktiski ir derīgas 

efektīvai komunikācijai. Izstrādāt šādu sarežģītu iekārtu spēju sociālo izpratni un pieņemšanu.  

Veicināt programmu pilnveidošanu visā organizācijā, lai palīdzētu darbiniekiem vairāk koncentrēties uz cilvēka darba 

pienākumiem (būt empātiskiem, veidot attiecības un risināt sarežģītas situācijas) un izpētīt veidus, kā efektīvāk strādāt 

ar mašīnām.  

Sadarboties ar ārējām ieinteresētajām pusēm (konsultantiem, ekonomistiem, sociologiem, analītiķiem un citiem), lai 

izstrādātu cilvēku un mašīnu sadarbības plānu nākamajiem pieciem gadiem.  

Sniegt atbalstu talantu stratēģijas īstenošanai. Veicināt treniņu un mācību kultūru uzņēmējdarbībā (tai jāietver sociālie 

mediji un citas mācību programmas). 

Pārstrukturēt kompensācijas un veiktspējas rādītājus esošajiem un jaunajiem darbiniekiem. Izstrādāt mašīnu 

veiktspējas rādītājus, t. i., cik efektīva ir cilvēku un mašīnu attiecību stiprināšana. 
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Prasmes un kvalifikācijas 

Maģistra grāds eksperimentālajā psiholoģijā vai neirozinātnē un atbilstoša maģistra kvalifikācija datorzinātnēs, 

inženierzinātnēs vai cilvēkresursos.  

Vismaz piecu gadu pieredze vienā vai vairākās jomās, tostarp:  

• cilvēka neirozinātnes tehnikas (funkcionālā MRI, transkraniālā magnētiskā stimulācija, EEG), 

• robotika (mehāniskā konstrukcija, kontrole, robotu redzējums), 

• cilvēka darbības uzraudzība un izpratne, 

• cilvēka un robota mijiedarbība, 

• mašīnu apguve, 

• sociālie roboti. 

Aizraušanās ar programmēšanu un robotiku, kā arī izpratne un / vai interese par uzņēmējdarbību, korporatīvajām 

inovācijām, cilvēkresursiem, talants vadībā un operācijās.  

Priekšroka tiek dota patērētāju UI / UX projektēšanas un ieviešanas pieredzei.  

Izcilas vadības, komunikācijas un sadarbības prasmes. 
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FINANSIĀLĀ LABUMA TRENERIS 

Amata apraksts 

Līdz ar sprādzienu digitālajā bankā, Bitcoin maksājumu sistēmā un 

mikroaizdevumu/robotu konsultāciju procesā, neizteiktā patiesība ir tāda, ka naudas 

plūsma ir intensīva un visuresoša. Ņemot vērā arvien pieaugošo digitālo finanšu 

darījumu skaitu, daudziem banku klientiem ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai pilnībā 

izprastu maksu struktūras un optimālas pieejas finanšu pārvaldībai.  

Vispārīgās prasības 

Mēs meklējam tūkstošiem kvalificētu personu, kas  pievienotos mūsu digitālo finansiālo labsajūtu treneru komandai. 

Kā finansiālo labsajūtu treneris jūs atbalstīs “Fitness4Finance” platforma, kura piedāvā finanšu instrumentus, 

specializējoties ne tikai uz katru darījumu, bet arī izmantojot mūsu esošās robotikas konsultāciju platformas kā 

monitorus. Veiksmīgie kandidāti izmantos platformu kā pamatu pilna servisa finanšu apmācībai, lai optimizētu katru 

klientu finansiālās dzīves aspektu. 

Ideālais kandidāts izrādīs augstu emocionālo inteliģenci un spēju sadarboties ar klientiem, lai attīstītu paradumus un 

zināšanas, kas nepieciešamas labākam ikdienas darbam ar naudu. Šī loma ir saistīta ar motivāciju palīdzēt cilvēkiem 

veikt nelielus pasākumus un izvairīties no lielām kļūdām, lai izvairītos no finanšu parādu sagraušanas, izmantojot 

modernas tehnoloģijas kā katalizatoru. Iedrošinot, izglītojot un mācot, jūs nodrošināsiet, ka klienti iemācīsies veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai pielāgotos savam finanšu liktenim, nevis darītu to viņu labā. Jūs nodrošināsiet 

personalizētas iknedēļas vai divreiz mēneša apmācības sesijas, lai sniegtu spēcīgu palīdzību mūsu klientiem un mūsu 

klientu uzņēmuma saglabāšanas procesam. Tieši tāpat, kā fiziskās sagatavotības treneri varētu izmantot fitnesa 

aksesuārus veselības labklājībai, savstarpēja konsultanta-klienta atbildība ir galvenais, lai palīdzētu klientiem izprast 

savu monetāro aktivitāti, uzlabot savu finansiālo nodrošinājumu un pieņemt izglītotāku dzīves stilu. 

Iedrošinot, izglītojot un mācot, jūs nodrošināsit, ka klienti iemācīsies paši veikt nepieciešamos pasākumus, lai 

pielāgotos savam finanšu liktenim, nevis darītu to viņu labā. 

Darba pienākumi 

Sniegt proaktīvu, personalizētu un tehnoloģiski prasmīgu atbalstu, lai palīdzētu personām pieņemt un uzturēt 

uzvedību, kas uzlabo finanšu paradumus un novērš hronisku naudas noplūdi. 

Ātri pārvaldīt mūsu “Fitness4Finance” platformas rādītājus, veidu un laiku - kā un kad- izmantot tos, lai iegūtu 

maksimālu labumu. 

Bieži sadarboties ar klientiem. Daudziem dalībniekiem ir negatīva pieredze ar tradicionālajiem konsultantiem, un viņi ir 

kļuvuši piesardzīgi pret robo-algoritmiem, kas nemaina situāciju. Ilgstoša iknedēļas iesaistīšanās ir biļete uz 

panākumiem (jums un jūsu klientiem). 

Strādāt rūpīgi, lai palīdzētu cilvēkiem plānot īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa nākotni. 

Izmantojiet aktīvas klausīšanās, empātijas un finanšu konsultāciju prasmes, lai klientiem nodrošinātu “savu” 

nepieciešamo uzvedību. 

Prasmes un kvalifikācijas 

Mākslas vai zinātnes grāda vai augstākā līmeņa asociētais uzņēmums uzņēmējdarbībā vai finansēs.  

Zināšanas par Fitness4Finance platformu ir liels pluss. 

Droša mājas darba vide, augstas klases klēpjdators un augstākās klases WiFi savienojumi šai lomai ir minimāla 

prasība. 

Spēcīgas attiecību vadības prasmes, tostarp spēja izprast motivācijas, sadarboties ar dažādiem personības tipiem, 

uzklausīt un uzdot pareizos jautājumus, atrisināt konfliktus, izglītot citus un konsultēt klientus. 

Pieredze finanšu rādītāju analīzē un darba politikas un procedūru ievērošanā.  

Skaidra izpratne par tiesisko regulējumu un tiesību aktiem, kas regulē banku nozari. 
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DIGITĀLAIS DRĒBNIEKS 

 

Amata apraksts / Vispārīgās prasības 

Kā digitālais drēbnieks jūs strādāsiet ar klientiem viņu mājās vai viņu darba vietās, lai 

nodrošinātu, ka tiešsaistē pasūtītie apģērbi pēc piegādes ir ideāli piemēroti. Jūs 

uzstādīsiet kabīni Saville Rowanator, izstaigāsit ar klientu cauri īsajam mērījumu 

procesam (kas parasti aizņem mazāk nekā 10 minūtes), nodrošināsiet, ka visi 

nepieciešamie mērījumi tiek uzņemti pareizi, augšupielādēsiet tos centrālajā,mākonī 

balstītajā,  pasūtīšanas sistēmā un demontēsit kabīni. Jūs arī piedāvāsiet klientam 

padomus un ieteikumus par stilizāciju, auduma izvēli, drānām utt., kā arī izskaidrosiet pievienoto vērtību modes 

tendencēm, jauniem dizaina nosaukumiem un gaidāmajiem notikumiem. Pēc tam jūs atkārtoti apmeklēsiet klientu ar 

pabeigto krājumu un sniegsiet gala ietilpināšanas un savienošanas pakalpojumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar 

pēdējā brīža pielāgojumiem (gadījumos, kad klients ir pievienojis vai zaudējis svaru kopš sākotnējās mērījumu 

apkopošanas) un pievienošanās ieteikumiem. 

 

Darba pienākumi 

Transportēt, montēt, demontēt un glabāt kabīni Saville Rowanator. 

 

Sadarboties ar klientiem, lai iegūtu precīzus mērījumus. 

 

Nodrošināt pareizu datu ievadi pasūtījuma sistēmā. 

 

Konseltēties ar klientu par izvēles iespējām; piedāvāt radošus ieteikumus un padomus. 

 

Piegādāt gatavus priekšmetus un veikt galīgo pielāgošanu. 

 

Sniegt vērtīgus modernus ieteikumus, kā palielināt garderobes priekšmetus, kas jau pieder pircējiem. 

 

Attīstīt pastāvīgas pārdošanu vērstas attiecības ar klientiem un potenciālajiem klientiem (ne tikai, ja ir nepieciešami 

mērījumu pakalpojumi). 

 

Rīkojiet vietēja mēroga ballītes, kur draugi var pulcēties uz e-veikalu un e-pasākumu. 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Pieredze un/vai kvalifikācija modē, drēbju darināšanā, šūšanā, polsterējumā, vispārējā mākslā, interjera dizainā. 

 

Aktīva un pievilcīga personība. Jums vajadzētu būt tādam, kas jūtas ērti darbā ar citiem cilvēkiem un labprāt palīdz 

viņiem pieņemt pareizus lēmumus. Klientiem ar nepacietību ir jāgaida jūs viņu mājas. 

 

Lietpratīgas un kompetentas konsultācijas. 

 

LABA modes izjūta ar spēju parādīt sevi vislabākajā iespējamajā gaismā. Atcerieties, ka jūs esat svarīgs “zīmola” 

vēstnieks mūsu uzņēmumam un visiem dizaineriem, ar kuriem mēs strādājam. 

 

Prasme strādāt ar jaunām tehnoloģijām - gan ar pašu kabīni, gan ar tiešsaistes programmatūras pasūtīšanas sistēmu. 

 

Spēcīga pārdošanas/komerciāls saprāts. Digitālie drēbnieki ir mūsu pārdošanas komandas priekšpusē. Jums ir 

pastāvīgi jādomā par piemērotiem veidiem, kā radīt vairāk pārdošanas iespēju un uzsākt uzņēmējdarbību. 
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FINANŠU UZTICĪBAS PERSONA 

 

Amata apraksts 

Cilvēks šajā  amatā strādās kopā ar banku iekšējām finanšu un sabiedrisko attiecību 

grupām, pārvaldot un palielinot mūsu publiskā un privātā sektora klātbūtni visā finanšu 

jomā, jo mēs veidojam kriptovalūtas un ir nepieciešama lielāka pārredzamība. Indivīdus 

konsultēs arī par tradicionālo un kriptovalūtas tirdzniecības praksi, kas saglabā mūsu 

godīguma zīmola reputāciju. Veiksmīgajam kandidātam būs pieredze kriptovalūtu  tirdzniecībā un apgrozījumā, bloku 

ķēdē, tradicionālā valūtas tirdzniecībā un PR/mārketingā. 

 

Vispārīgās prasības 

Cieši saistīto investora un patērētāja sadarbību nostiprināšana ir veidojusi  nepieciešamību pēc hipercaurspīdīgām 

organizācijām. Tomēr to apdraud plaši izplatīti slepenās valūtas darījumi, kuri izmanto tādas kriptovalūtas kā Bitcoin. 

Tagad Šveices banku kontu laiki ir beigušies, un viņu  vietā mēs atrodam bloķējošās ķēdes iespējotās valūtas. Vairāk 

nekā jebkad iepriekš, organizācijām ir skaidri jāpierāda savs finanšu godīgums attiecībā uz valūtām, kas izstrādātas, 

lai izvairītos no rūpīgas pārbaudes. 

Tāpēc mūsu organizācijā rodas paplašināta loma, kas prasa kombinēto finansiālo un regulatīvo palīdzību, kas 

nepieciešama, lai nodarbotos ar tradicionālajām un kriptovalūtām, ar PR zināšanām, lai uzturētu pozitīvu  sabiedrisko 

tēlu, kas atbalsta mūsu organizācijas finanses un sabiedrības godīgumu. 

Veiksmīgais kandidāts demonstrēs spēju veidot uzticību, īstenojot un veicinot pārredzamu un atbildīgu kriptovalūtu 

finanšu tirdzniecību ar visām organizatoriski ieinteresētajām personām. 

Mūsu organizācijā parādās pievilcīga loma, kurai ir vajadzīgs apvienots finansējums un reglamentējošs vērīgums, kuri 

ir nepieciešami, lai darbotos ar  tradicionālam un kriptovalūtām, ar PR kompetenci, lai saglabāt pozitīvu sabiedrisko 

tēlu, kas atbalsta mūsu organizācijas finanšu un sabiedrības integritāti. 

 

Darba pienākumi 

Pārraudzīt tirdzniecību un tradicionālās un kriptovalūtas pozīcijas organizāciju, spekulējot, kur iespējams,  par 

arbitrāžas pozīcijām starp šiem divu valūtu veidiem, lai veicinātu finanšu organizācijas pozīciju. 

 

Pārvaldīt publiski pieejamos pārskatus par organizācijas tirdzniecības aktivitātēm. 

 

Pārvaldīt kriptovalūtas ieņēmumu ieplūšanu no tradicionālajām komercdarbībām un ziņot par tiem publiskajā sfērā 

kopā  ar tradicionālajiem ieņēmumu pārskatiem. 

 

Attīstīt saistītas aktivitātes saņemšanai un darbībām ar kriptovalūtu organizācijas ietvaros. 

 

Sadarboties ar tirdzniecības iestādēm un attīstīt nodrošinājumu, kas saistīts ar organizācijas atvērtību; darboties ar  

kriptovalūtām mūsu ikdienas darījumos atbildīgi un pārredzami. 

 

Sadarboties ar sociālo mediju komandām, lai izstrādātu ikdienas žurnālu par unikālajām aktivitātēm organizācijā, kas 

būs pieejami gan lokāli, gan ārpus organizācijas. 

 

Piedalīties tirdzniecības konferencēs par uzticēšanos kriptovalūtai organizācijās. 

 

Izstrādāt pārdomātu vadības materiālu par kriptovalūtu un atvērtu organizāciju. 

 

Nepieciešama plaša pārvietošanās. 
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Prasmes un kvalifikācijas 

Piecus līdz desmit gadus ilga atbilstoša pieredze trijās vai vairāk  jomās: kriptovalūtu tirdzniecība, blokķēde, 

tradicionālā finanšu tirdzniecība, PR un  Mārketings. 

 

Maģistra grāds vienā no šīm: finanses, ieguldījumu pārvaldība, ekonomika vai grāmatvedība. 

 

1. Līmeņa finanšu analītiķis (CFA) vai finanšu pakalpojumu ekvivalents praktiskā pieredze valūtas un spekulāciju 

jomā. 

 

Pamatīga bloķēšanas ķēdes un kriptovalūtas reglamentējošo noteikumu saprašana. 

 

Pierādīta spēja veidot un uzturēt attiecības ar C līmeņa vadītājiem kā vienlīdzīgiem, un pieņēmt ietekmējošo lēmumu  

šādā līmenī. 

 

Izcila spēja analizēt un ietekmēt korporatīvās uztveres nianses sabiedrībā un uzņēmējdarbības jomās. 

 

Izcilas finanšu analīzes spējas un spēja interpretēt makroekonomiskās tendences, kad tie attiecas un ietekmē kripto 

un tradicionālās valūtas tirgu. 

 

Izcilas uzstāšanās un komunikācijas prasmes.  

 

Izcilas vadības prasmes. 
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KVANTU MAŠĪNU ANALĪTIĶIS  

 

Amata apraksts 

Mēs meklējam spilgtus un vērienīgus kvantu mašīnu mācību (QML) analītiķus, lai pievienotos mūsu programmatūras 

izpētes komandai. Šajā lomā indivīdi pēta un izstrādā nākamās paaudzes risinājumus, integrējot kvantu informācijas 

apstrādes disciplīnas ar mašīnu mācīšanos. QML analītiķi piemēro kvantu tehnoloģijas, lai uzlabotu mācību algoritmu 

ātrumu un veiktspēju un risinātu reālās pasaules biznesa problēmas pēc iespējas ātrāk. Viņi arī attīsta un pielieto 

mašīnu mācības, lai palielinātu kvantu datoru sistēmu jaudu, izturību un efektivitāti. 

Ideāls kandidāts labi pārzinās kvantu informācijas apstrādes ierīces (kvantu anulatori un integrētās fotoniskās ķēdes), 

kvantu datu un mašīnu mācību metodes, lai spētu izstrādāt pārdomātus radošus risinājumus. Īpaši veiksmīgie 

kandidāti izmantos / izveidos uz datoriem balstītas kvantu datorapmācības sistēmas, lai izprastu un interpretētu lielas 

kvantu informācijas datu kopas ar gala mērķi veidot viedas sistēmas, kas mācās no datiem. 

 

Vispārīgās prasības 

Kvantu skaitļošana ir skaitļošanas nākotne, un mašīnmācība ir pašreizējās AI revolūcijas pamatā. Ar ārkārtīgi ātras 

skaitļošanas  apvienošanu ar pašmācības algoritmiem var panākt neiedomājamu veiktspējas līmeni un atrisināt 

biznesa problēmas, kas ir skaitļošanas ziņā sarežģīti ar mūsdienu superdatoriem. Mūsu misija ir uztaisīt kvantu 

atbalstītu, AI virzītu lēcienu nākotnē. Mēs esam ieinteresēti būvēt mašīnu mācību algoritmus šobrīd paredzētām 

kvantu skaitļošanas ierīcēm, kā arī kvantu iedvesmotus algoritmus, kurus var ieviest mūsdienu datoros. 

Mēs meklējam gudrus cilvēkus, kuri ir gatavi atbrīvot no ierobežojumiem kvantu mašīnu mācīšanās iespējas. Kā QML 

analītiķis jūs būsiet kvantu informācijas apstrādes un mašīnu mācīšanās krustpunktā, lai izveidotu tehnoloģijas 

funkcijas, kas nekad nav bijušas agrāk. Jūs padarīsiet  kvantu skaitļošanas pakalpojumus pieejamus, izmantojot 

kvantu algoritmus un uzlabojot klasiskās mašīnas mācību metodes, lai risinātu specifiskas biznesa problēmas. Ja 

jums ir izcilas analītiskās prasmes, kaislība izaicinošu problēmu risināšanai un mīlestība pret kvantu bitiem / qubītiem, 

nāciet, lai kļūtu par mūsu nākotnes daļu. 

Kā QML analītiķis jūs atradīsiet kvantu informācijas apstrādes un mašīnu mācīšanās krustpunktā, lai izveidotu 

tehnoloģijas funkcijas, kas nekad nav bijušas agrāk. 

 

Darba pienākumi 

Izstrādāt QML ceļvedi nākamajiem pieciem līdz desmit gadiem ar plānotajiem atskaites punktiem un 

nepieciešamajiem ieguldījumiem.  

Sadarboties ar biznesa un IT komandām, lai identificētu QML punktus. 

Maza mēroga vai speciāla mēroga QML algoritmu izpēte, dizains, apstrāde un pārbaude identificētām biznesa 

problēmām. 

Strādāt ar nozares partneriem un jaunizveidotajiem uzņēmumiem, lai izstrādātu kvantu algoritmus mašīnmācībai, 

koncentrējoties uz metodēm, kuras var izmantot tuvākajā laikā. 

Pielietot mašīnu mācību metodes, lai apstrādātu lielus eksperimentālo datu apjomus kvantu skaitļošanas kontekstā, kā 

arī izstrādātu jaunus lietojumus. 

Piemērot kvantu mehānikas principus, lai izstrādātu algoritmus tradicionālajiem datoriem. Sadarboties ar pētniecības 

iestādēm un jaunizveidotajiem uzņēmumiem, lai izstrādātu lietošanas gadījumus par QML ietekmi uz svarīgiem 

jautājumiem, piemēram, kiberdrošību. Veiksmīgas lietošanas gadījumi būtu jāpārvērš par minimāliem dzīvotspējīgiem 

produktiem, lai veiktu priekšizpēti. 

Strādāt ar juridisko komandu, lai sagatavotu informāciju par patentiem par jebkādiem jauniem attīstības risinājumiem. 
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Sadarboties ar mūsu iekšējām pētniecības un inženiertehniskajām komandām, kā arī ārējiem partneriem un 

akadēmiskajām aprindām, publicēt kopīgus dokumentus, lai novērstu plaisu starp abstraktiem notikumiem kvantu 

skaitļošanā un lietišķajiem pētījumiem par mašīnas mācīšanos. 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Nepieciešams vismaz aspiranta grāds statistikā, matemātikā, fizikā, elektrotehnikā vai datorzinātnēs. 

Jums vajadzētu būt radošiem, ambicioziem un labi izglītotiem, ar sapratni par kvantu informācijas apstrādi un / vai 

mašīnu mācīšanos (klasifikācija, klasterizācija, grafiskie modeļi, plūsmas analītika) un dziļām mācību programmām / 

dizainu, īpaši neironu tīkliem. 

Nepieciešama vismaz divu gadu pētnieciskā / darba pieredze mašīnu mācīšanā, kvantu skaitļošanā vai datu zinātnē. 

Būs priekšroka kandidātiem, kam ir tieša pieredze kvantu algoritmu izmantošanā mašīnu mācīšanā, un mašīnmācības 

speciālistiem, kuriem ir acīmredzama interese par kvantu skaitļošanu un algoritmiem.  

Ļoti augstu vērtēsim matemātiskās un zinātniskās programmatūras rakstīšanas pieredzi. 

Prasme skaidri formulēt sarežģītas skaitļošanas pieejas un metodoloģijas biznesa līderiem un valdei. 

 

  



26 
 

VIRTUĀLĀ VEIKALA PALĪGS 

 

Amata apraksts 

 Viens no lielākiem izaicinājumiem ir palīdzēt pastāvīgi satrauktiem klientiem, kad viņi 

mēģina orientēties 100’ 000 kvadrātpēdu mazumtirdzniecības platumā, meklējot - kā 

adatu siena kaudzē – lai atrastu, ko vēlas. 

Mēs esam pasaules būvniecības un mājas mēbeļu gigants, un mums ir vajadzīgas jūsu 

prasmes, kaislība un zināšanas par galdniecības, dārzkopības, ainavu vai mājas 

dizainu. Caur mūsu virtuālā veikala palīgiem, kas savienojušies ar mūsu TrustyCrew 

platformas spēku, mēs vēlamies sniegt paaugstinātas kvalitātes, tūlītējas, virtuālas 

konsultācijas mūsu klientiem un papildus naudu jūsu kabatā, kad to vēlaties. 

 

Vispārīgās prasības 

Kā virtuālā veikala palīgs jūs sapratīsiet atšķirību starp piespiestu pārdošanu un palīdzības sniegšanu. Tādā veidā 

jūsu uzmanība tiks pievērsta klientiem, pateicoties zināšanām par mūsu produktu līniju, kas tiek piemērota, lai sniegtu 

padomu klientam, lai palīdzētu viņiem pabeigt savus projektus. Teiksim, klients vēlas iegādāties āmuru. Mūsu ritošie 

roboti vai klienta paša valkājamas AR brilles augšupielādēs jums reāllaika video, un jūsu prasmju kopas, attālināti un 

uzreiz uz TrustyCrew platformas pamata. Balstoties uz jūsu plašo profilu, fonu un prasmēm - kas atbilst klienta 

meklējumiem veikalā - TrustyCrew platforma noteiks labāko klientu un palīgu atbilstību. Galu galā, šī loma ir par to, lai 

TrustyCrew platforma kļūtu dzīva tuvākajā laikā, pareizā vietā, masveida mērogā, izmantojot tehnoloģiju - kā arī savas 

prasmes kā zinošu sarunu biedru.  

 

Darba pienākumi 

Būt spējīgam ieteikt, sarunāties un sniegt draudzīgu, efektīvu un zinošu pakalpojumu klientiem, izmantojot TrustyCrew 

platformu, lai izvēlētos un nodrošinātu atbilstosu saskaņotu klientu sadarbību ar jums un jūsu prasmēm. 

Aptauja par projektu klientu prasībām var palīdzēt viņiem nokļūt pie īsta produkta, un īstajā laikā, un ātri izmantot 

teleklātbūtni un papildināto realitāti, lai vienmēr piesaistītu klientus un sniegtu augstas kvalitātes klientu apkalpošanas 

servisu. 

Uzturēt dabiskas sarunas bez scenārijiem, kas atstāj klientus apmierinātus. 

Izmantot savas nodaļas un produktu zināšanas, lai sniegtu informāciju par produkta īpašībām un zinātu, kuri saistītie 

elementi ir nepieciešami, lai pārdotu visu projektu. 

Ieteikt blakus esošos produktus vai mēbeles, kas varētu palielināt klienta projektu panākumus. 

Prasmes un kvalifikācijas 

Augstskolas grāds. 

Ieraksts, demonstrējošs jūs kā žurnālistu /ceļotāju, darbuzņēmēju, gleznotāju, galdnieku, ainavu dizaineri vai darbarīka 

meistaru, ir bonuss. 

Pieredze mazumtirdzniecībā un darbā ar klientiem. 

Zināšanas par TrustyCrew lietotnes funkcionalitāti - varbūt kā mūsu klientam nesenā pagātnē - tiks ļoti apsvērtas. 

Izcilas komunikācijas prasmes, organizatoriskās spējas, prasme pievērst uzmanību detaļām. 

Īpašās uzsvaru jomas un veikalu nodaļas var ietvert rīkus un aparatūru, paklājus un grīdsegas, celtniecības tehniku, 

elektriskās iekārtas, interjera dekorēšanu, iekārtu nomu, labiekārtošanu, santehniku, krāsas un zāģmateriālus. 

Droša mājas darba vide plus jūsu klēpjdators un augstākās klases WiFi savienojumi ir minimālās prasības. 
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PERSONAS DATU STARPNIEKS (pārdevējs) 

 

Amata apraksts 

Tā kā uzņēmumi tagad uzskata patērētāju datus par suverēniem, mums ir vajadzīgi indivīdi, kas var veikt datu 

tirdzniecību klientu vārdā un izsekot jauniem veidiem, kā palielināt klienta datu atdevi.   Sekmīgais personas datu 

starpnieks uzraudzīs un tirgosies ar visiem personas datu veidiem, ko klients izveido no savām mikrodatu plūsmām, 

straumējot preferences platformas datiem. 

Citi pienākumi ietver iespēju meklēšanu, lai palielinātu ienākumus no informācijas par valsts un starptautisko datu 

apmaiņu; cenu noteikšanu un jaunu piedāvājumu iesniegšanu tirgū; jaunu datu jautājumu izsekošanu un 

konsolidēšanu; kā arī palīdzību klientiem izprast un maksimāli palielināt savu datu ienākumu plūsmu. Veiksmīgam šīs 

profesijas pārstāvim jāizrāda ātras domāšanas spējas, radošums, izcilas analītiskas prasmes un spēju strādāt 

paaugstinātas spriedzes apstākļos. 

 

Vispārīgās prasības 

Personas datu starpnieks ir viena no jaunām profesijām, kas izveidota nesen  banku nozarē, lai pārvaldītu iedzīvotāju 

un patērētāju personas datu aktīvus.  

Tas notika pēc tirgus “lielā sprādziena”, kura rezultātā tika izveidotas 10 sadarbības spējīgas datu apmaiņas plūsmas 

starp Āziju, Āfriku,Eiropu un Ameriku.  

Kā personas datu starpnieks jūs nodrošināsiet, ka patērētāji (klienti) saņem ieņēmumus no saviem datiem.  

Šajā amatā jūs noteiksiet cenas un veiksiet darījumus, izmantojot jauno pasaules ētikas kodeksu, kas attiecas uz 

starpvalstu, starptautisko un reģionālo datu tirdzniecību. Ideālam kandidātam būs profesionālās kvalifikācijas, kas 

vajadzīgas tirdzniecībai pasaules jaunizveidotajā datu apmaiņā. 

Veiksmīgiem kandidātiem būs liela interese atklāt alternatīvus datu komercializācijas veidus, izmantojot trešo pušu 

API, citiem iepazīšanās pakalpojumiem, kā arī meklēt jaunus veidus, kā noteikt datu vērtību un iesniegt tirdzniecības 

datu apmaiņas piedāvājumus un cenu piedāvājumus.  

Jūs izmantosiet savu tirgus izpratni, lai noteiktu iespējamos tirdzniecības kanālus un uzturētu partneru tīklu visā 

tirdzniecības sistēmā, lai nodrošinātu optimālu datu komercializāciju un augstākā ceturkšņa veiktspēju uzņēmumam. 

Ideāli kandidāti izrādīs ātru domāšanu, tirgus gudrību,radošumu un spēju vienā mirklī ieņemt riskantus amatus. Jums 

būs jāpēta un jāvada jaunais mikrodatu obligāciju tirgus, kā arī jāuzrauga klientu ieguldījumi un,ja nepieciešams, 

jāsniedz konsultācijas. 

 

Darba pienākumi 

Veikt datu tirdzniecību. Noteikt cenas datiem un darījumu izpildei mikrodatu obligācijās darījumu izpildei mikrodatu 

obligācijās, datu precēs un sadarbspējīgā apmaiņā starp jaunizveidotajām datu biržām. 

 

Sekot līdzi komerciālajām iespējām un tās pārvaldīt.Izsekot, pārraudzīt, novērtēt un pārraudzīt datu atdeves metriku, 

lai nodrošinātu augstākā ceturkšņa veiktspēju. 

 

Noteikt cenas jauniem tirgus piedāvājumiem. Pētīt un izmantot jaunas iespējas, galveno uzmanību pievēršot 

jaunizveidotajam mikrodatu obligāciju tirgum.  

 

Meklēt jaunus vērtību avotus. Piedalīties inovāciju forumos, galveno uzmanību pievēršot jauniem datu jautājumiem un 

tirgus veicināšanai. Sniegt detalizētus ieteikumus par tirgus kustībām un iespējām.  

 

Veicināt jaunu datu monetizācijas iespējas. Izsekot un konsolidēt alternatīvus datu komercializācijas 

veidus,prognozējot trīs un piecu gadu potenciālo  datu atdevi.  
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Uzturēt tirdzniecības tīklu. Atjaunināt un informēt citas trešās puses bankas ar regulāriem informācijas mijmaiņas 

darījumiem un datu tirgus pozīcijām.  

 

Sniegt tūlītējus ieteikumus. Palaist informācijas paneļa vaicājumus pēc pieprasījuma un informācijas interpretāciju 

klientiem. Veidojiet skriptošanas un vaicājumu veidošanas rīkus, lai tos atbalstītu. 

 

Palīdzēt klientiem izprast datu ienākumus. Palīdziet klientiem maksimāli palielināt datu atdevi un pārkonfigurējiet 

unikālus ieguldījumu profilus,izmantojot dzīvesveida izvēles iespējas.  

 

Izpildīt datu trasējumu patentētā algoritmā. Regulāri pārbaudīt datu plūsmas, lai nodrošinātu datu tirdzniecības 

precizitāti un integritāti.  

 

Tirgus izglītība. Izglītojiet klientus un uzņēmumu vadītājus par alternatīvām datu komercializācijas iespējām. 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Izcilas analītiskās prasmes. 

Dziļa izpratne par vispārējo normatīvo vidi. 

Spēja strādāt ar liela apjoma kvantitatīviem datiem. 

Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes. 

Komandas darba spējas. 

Fiziska un garīga noturība. 

Spēja labi strādāt komandā un augsta atbildības sajūta. 

Liela interese par jaunizveidoto datu apmaiņu. 

Spēja ātri mācīties. 

Ļoti spēcīga pašdisciplīna un motivācija. 

Modrība un spēja ātri pieņemt lēmumus stresa situācijās. 
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PRIVĀTAIS ATMIŅAS KURATORS 

 

Amata apraksts 

Personisko atmiņu kuratoram jānodrošina kvalitatīvas dzīves  risinājumi veciem 

cilvēkiem, veidojot viņiem piemērotu virtuālo vidi.  Ievērojami uzlabojumi veselības 

aprūpes jomā ir izraisījuši cilvēku mūža ilguma pieaugumu. Tomēr mūsu senioriem ir nepieciešami novatoriski 

risinājumi, lai tiktu galā ar ilgāku dzīves laiku, jo ar smadzenēm saistītās veselības aprūpes sasniegumi atpaliek. Šim 

speciālistam ir jākonsultējas ar  visām ieinteresētajām pusēm, jāpārzina  plašsaziņas līdzekļi un vēsturiskie avoti , lai 

samazinātu stresu vai nemieru, ko rada vienkāršs atmiņas zudums. 

 

Vispārīgās prasības 

Kvalitatīvai pieredzei ir nepieciešama kombinācija starp fizisko telpu un daudzveidīgu vidi ar reālistiskiem attēliem, 

skaņām un citām sajūtām, kas simulē klienta klātbūtni agrāk  pazīstamajā laikā vai vidē (piem., „kāda bija adrese, kurā 

jūs audzinājāt savus bērnus?"). 

Kā personiskās atmiņas kurators jūs konsultēsieties ar pacientiem un ieinteresētajām personām, lai radītu virtuālās 

realitātes pieredzes specifikācijas, kas dod konkrētu laiku, vietu vai notikumu dzīvi. Ideālajam kandidātam būs augsta 

emocionālā inteliģence, lai atklātu zaudēto atmiņu un pieredzi kopā ar stabilu pamatu virtuālās realitātes simulācijai. 

„Atmiņas iepriekšēja paziņojuma” pielāgošana un pārvaldīšana ir galvenais uzdevums šajā darbā. 

 Šis “dzīvais līgums” detalizēti atspoguļo klienta vēlamo pieredzi un nosaka, cik dziļš būs šis  pieredzes ceļojums. 

„Atmiņas iepriekšēja paziņojums” tiek veidots  pirms atmiņas problēmu rašanās, regulāri veicot gēnu skrīningu 

iepriekšēja paziņojuma procesa automātiskai plānošanai. 

Jūs izveidosiet un pārvaldīsiet iepriekšēju atmiņas paziņojumu un strādāsit ar pētniekiem, lai sapludinātu saturu no 

personas datu plūsmām un attēlu bankām uz beta-testa pieredzi, kas ir piemērota klientam. Tad izveidosiet virtuālās 

realitātes specifikāciju komandu, lai radītu kopas, garastāvokli, vēsturisko laiku utt.,  arī sadarbotos ar klientu 

ieinteresētajām pusēm, lai ņemtu vērā “aktīvās” vai “pasīvās” rakstura mijiedarbības pieredzi. 

 

Darba pienākumi 

Identificēt klienta dzīves vidi. Strādāt ar atmiņu skrīninga aģentūras saraksta klientiem, kas atzīmēti kā tādi, kam būs  

vajadzīgi atmiņas plāni. 

Iesaistīt klientu tīklu, lai noteiktu aprūpes plānu. Sadarboties ar klientu ieinteresētajām personām un speciālistiem,  

sagatavojot īpašo pieredzi. 

Sagatavot klientu pieredzes plānus. Konsultēties ar klientiem un ieinteresētajām pusēm, lai izveidotu aizraujošu 

aprūpes plānu, balstoties uz atmiņām un pieredzi. 

Izveidot atmiņas pieredzes plānu. Izstrādāt pielāgotu klientu pieredzes plānu, pamatojoties uz pieredzi. 

Izveidot projekta specifikācijas. Pārliecināties, vai projekta specifikācijas ir saskaņotas ar pacientu / klientu 

gaidām/vēlmēm. 

Sazināties ar ražošanu, lai izveidotu pieredzi. Sazināties  ar savu komandu vai trešās puses pieredzes aģentūru, kas 

specializējas noteiktos laika periodos, vietās un ziņās. 

Izmēģināt  pieredzi no beta testēšanas līdz pierakstiem. Pārbaudīt pieredzi ar klientiem un ieinteresētajām personām, 

izmantojot laika vinjetes. 

Pārraudzības pieredzes ražošana. Uzraudzīt iespaidīgas pieredzes radīšanu un kopā  ar virtuālās realitātes 

veidotājiem koncentrēties uz kopām, garastāvokli, vēsturisko laiku utt. 

Sniegt pieredzi. Noregulēt virtuālo pieredzi, pamatojoties uz klientu atsauksmēm. Moduļus var pievienot, ja ir 

nepieciešami īpaši palielinājumi (t.i., lietojot zāles, pārvarot  zaudējumus utt.). 
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Atjauninot un uzturēt pieredzes banku.  Iesniegt pabeigtu darbu (ar kuratoru ģildes palīdzību) nacionālajai pieredzes 

bankai, kur tie ir kataloģizēti lietošanai. 

Sniegt ieskatu, kad tas ir nepieciešams. Pieredze ir pieejama, ar ieskatu un padomu, ja tas ir nepieciešams 

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Ārkārtīgi spēcīgs emocionālais koeficients - atbalstošs, iedrošinošs un pacietīgs darbinieks. 

Izcilas personiskās un komunikācijas prasmes. 

Patiesi rūpes par citu labklājību. 

Stāstījuma un stāstīšanas spējas. 

Spēcīgas radošās prasmes. 

Pamatīga psiholoģijas kvalifikācija, lai atklātu pieredzes norādes. 

Komandas darbs. 

Taktika un diplomātija. 

Tieksme pēc jauninājumiem. 
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VIRTUĀLĀS REALITĀTES CEĻOJUMA VEIDOTĀJS 

 

Amata apraksts 

Kā pieredzes ekonomikas pionieri, mēs meklējam desmitiem tūkstoš talantīgu ceļojuma veidotāju virtuālajā realitātē, 

kuri varētu mums palīdzēt izveidot, uzrakstīt, kalibrēt, spēlēt un, pats svarīgākais, personalizēt nākamo paaudžu 

stāstus un piedzīvojumus klientiem virtuālajā realitātē. Tāpat kā komponisti, mūrnieki un dramaturgi, mēs bijām 

pieprasīti jau gadsimtu atpakaļ, virtuālās realitātes ceļojuma veidotāji ir 21.gs. pēcteči, kuri tikuši pārcelti uz vidēji 

virtuālu realitāti. 

 

Vispārīgās prasības 

Kā virtuālās realitātes ceļojumu veidotājam tev vajadzēs sadarboties ar talantīgiem inžinieriem un tehniskiem 

māksliniekiem, lai sekmīgi varētu izveidot vajadzīgos elementus, kuri vajadzīgi, lai klienti varētu izbaudīt došanos cauri 

vietai, laikam un kosmosam. Tas ietver noteiktu vidi, noskaņojumu, vēsturisko laiku, informāciju, toni, tēlus un ieteiktās 

lietas vai sajūtas ko nopirkt, tāpat kā informāciju par klientiem, viņu mīļākās spēles, sporta komandas, mūziku un kino 

žanru. 

Nepārtraukti pilveidojoties un pārveidojoties, virtuālās realitātes ceļojumu izveidotāji izveidos virtuālos ceļus, lai vairāki 

klienti varētu satikties ar saviem mīļākajiem žanriem, neatkarīgi vai tās ir Troņu spēles, Zvaigžņu kari, HarijsPoters, 

Van Goga „zvaigžņotā nakts” vai Džeinas ostinas periods.  Visa informācija tiks lejupielādēta mūsu Virtuālās realitātes 

Pandorā, tā būs gatava izmantošanai un jaunu pasauļu izveidošanai ar neskaitāmiem notikumiem un parametriem. Un 

ja esi sācis garlaikoties ar citu projektu rakstīšanu, izveido pats savu! Tāpat kā citi svarīgi cilvēki, tu esi savas 

pasaules veidotājs. 

 

Darba pienākumi 

Sadarboties ar citām komandām, lai varētu izveidot labāku kontaktu ar kolēģiem un lai nerastos strīdi jūsu starpā. 

Izveidot labu sapratni ar klientiem un pastāvīgiem lietotājiem, atrast kontekstu un iemācīties grafisko reālismu, lai 

varētu palīdzēt citiem. 

Iemācīties Sviras kustības fiksēšanu un telpisko 3D kartēšanu 

Atbalstīt galvenus dizainierus, lai apstrādātu tulītējus scenārijus, balstojoties uz  pilnveidīgām referencēm un 

intelektuālām īpašībām. 

Nodrošināt labākas prakses ievērošanu , lai varētu iegūto informāciju izmantot, veidojot virtuālās realitātes ceļojumus, 

tikai labām emocijām. No tādām pieredzēm, kuras var tikt uzskatītas par nepatīkamām un traumatizējošām, jāizvairās! 

Prasmes un kvalifikācijas 

Bakalaura grāds vai līdzvērtīga pieredze; filmu skola arī ir pluss. 

5+ gadu pieredze demonstrētā MMORPG spēles augstskolā, universitātē vai oficiāli atzīta kluba līmenī. 

Prasmes ar kreatīvu valodas izvēli, drošību pret spēles uzkāršanos, avatariem, izbēgšanas no istabām, mapēšanu 

u.c. 

Priekšroka tiks dota ar 2+ gadu pieredzi attīstībā, dizainā, modelēšanā un 3D teksturēšaanā, izmantojot vairākas 

programmas. 

Izcila izpratne, zināšanas par Google attēliem, blokķēdēm, procesu šabloniem. 

Plašas zināšanas un izpratne par vadošo, uz galvas liekamo aprīkojumu (virtuālās realitātes brilles), it īpaši, Microsoft 

HoloLēcu, Facebook Okoloss, Meta u.c. 

Pretendentiem ar mācību pieredzi non Weta digital, Electronic arts, Digital Domain un Industrial Lights & Magic būs 

priekšroka. 
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AUTOCEĻU KONTROLIERIS 

 

Amata apraksts 

Kontrolierim jāpalīdz ceļa regulēšanā un gaisa telpas regulēšanā (iekšpilsētā). 

Veiksmīgais kandidāts pievienosies pilsētas vadības kontroles komandai (kontrolei uz 

ceļiem un gaisa telpas kontrolei virs pilsētas), lai uzraudzītu, regulētu un plānotu gaisa un ceļa telpu, uzraudzītu un 

papildinātu automatizētās AI platformas, kuras izmanto bez vadītāju automašīnu un dronu gaisa telpu 

apsaimniekošanai. Ideālajam kandidātam vajadzētu tikt galā ar augstu stresa vidi un ar sarežģītajiem AI rīkiem. 

 

Vispārīgās prasības 

Mūsu pilsētas ir mainījušās. Autonomo transportlīdzekļu un masveida dronu piegādes pieaugums ir rosinājis pilsētas 

pārdomāt gan ceļu, gan gaisa telpas pārvaldību. Bez vadītāju automašīnas ir pārrakstījušas ceļu satiksmes 

noteikumus, tas nozīmē lielāku ātrumu ierobežojumi un lielāka satiksmes plūsmas efektivitāte. Šis efektivitātes 

pieaugums zināmā mērā ļauj autovadītāju transportlīdzekļiempārvietoties ceļu tīklā, nevis stāvēt. 

Gaisa satiksme ir kļuvusi pārāk pārslogota. Debesis tagad ir pilnas ar droniem, bet droniem nav iepriekš iestatītu 

lidojumu trajektoriju, un līdz ar to rodas draudi lidmašīnām un citiem tradicionāliem gaisa pārvietošanās līdzekļiem. 

 Šo iekšpilsētu telpu pārvaldība tagad ir ļoti svarīga. Autoceļu kontroliera lomā jūs strādāsiet kopā ar mūsu pilsētas 

ceļa un gaisa kontroles centra kolēģiem, pārmaiņus uzraudzīsiet automatizētas autoceļu un gaisa telpas pārvaldības 

sistēmas, lai nodrošinātu izvairīšanos no kļūdām, kas varētu apdraudēt kāda dzīvību vai īpašumu. Jūs arī būsiet 

atbildīgs par nomāto bez vadītāju automašīnu atrašanu, kuras pārsniedz autopilota izmantošanas laiku un izsniegsiet 

naudas sodus šīm automašīnām. 

 Ideāls kandidāts parādīs spēju ātri atrisināt problēmas dažādos apstākļos. Pieredze saistībā ar AI ceļa un gaisa 

telpas apsaimniekošanas platformām nav obligāta, jo tiks nodrošināta šo platformu apmācība. 

Autoceļu kontroliera lomā jūs strādāsiet kopā ar mūsu ceļa un gaisa telpas kontroles centra kolēģiem, 

pārmaiņus uzraudzīsiet automatizēto ceļu un gaisa telpas vadības sistēmas, lai nodrošinātu to, ka netiek 

pieļautas kļūdas, kas varētu apdraudēt kāda cilvēka dzīvību vai īpašumu. 

 

Darba pienākumi 

Veikt trīs mēnešu apmācību kursu “National Space Traffic Services” (NSTS), kam seko vēl trīs mēnešu mācības ar 

pieredzējušiem ceļa un gaisa telpas kontrolieriem kontroles centrā. 

Pārraudzīt AI ceļa un gaisa telpas pārvaldības platformas, kuras izmanto pašvaldības ceļu un gaisa telpas 

kontrolēšanai. 

Sistēmas kļūdas gadījumā ātri sazināties ar dronu vai bez vadītāja automašīnu, lai novērstu sadursmi. 

Atjaunināt AI platformu vai manuāli pārņemt noteiktu sistēmu kontroles neparedzētu gadījumu laikā, piemēram, 

ekstremāli laika apstākļi vai infrastruktūras kļūmes. 

Plānot gan ceļa, gan gaisa telpas sadalījumu un attiecīgi pārprogrammēt AI platformu. 

Izmantot AI platformu, lai uzraudzītu bez vadītāju transportlīdzekļus bez pasažieriem un izsniegt naudas sodu 

dokumentus, ja nepieciešams. 

Brīdināt neatliekamās palīdzības personālu par negadījumiem.  

Attīstīt attiecības ar kolēģiem, veidojot savstarpējas uzticēšanās vidi. 

Katru mēnesi veikt drošības revīzijas saviem kolēģiem. 

Veikt ikgadēju prasmju un reakcijas laika novērtējumu, lai ievērotu federālos tiesību aktus. 
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Prasmes un kvalifikācijas 

Universitātes kvalifikācija nav nepieciešama, lai gan grāds datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā būtu vēlams. Minimālie 

kvalifikācijas standarti ietver vismaz piecus vispārējus izglītības kredītpunktus. Nepieciešamas labas zināšanas angļu 

valodā, datorzinātnēs un matemātikā / fizikā.  

Pieredze nav nepieciešama, lai gan pretendenti, kuriem ir iepriekšēja darba pieredze, tiks dota priekšroka.  

Piemērotība ir svarīgāka par šī darba pieredzi un kvalifikāciju; pretendentiem ir jāspēj pierādīt:  

• komunikācijas prasmes: gan mutiski, gan izmantojot tekstu, bieži augsta stresa vidē, 

• ātras lēmumu pieņemšanas prasmes, 

• mentālā aritmētika: kontrolieriem jābūt spējīgiem ātri aprēķināt ātrumus, laikus un attālumus, ārkārtas situācijās,  

• organizatoriskās prasmes, lai nepieciešamības gadījumā koordinētu dronus un transportlīdzekļus, ja notiek 

sistēmas kļūme. Tāpēc spēja izvirzīt prioritāros uzdevumus ir būtiska. 

• problēmu risināšana: kontrolieriem jābūt spējīgiem tikt galā ar sarežģītām situācijām, piemēram, neparedzētu laika 

apstākļu maiņa var ietekmēt dronu lidojuma trajektorijas vai bezvadītāju automašīnas bremzēšanas ceļu. 

Kontrolierim jābūt spējīgam pārskatīt svarīgu informāciju un nodrošināt pilotus, autovadītājus un bez vadītāju 

transportlīdzekļus ar atbilstošiem risinājumiem. 
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ĢENĒTISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SPECIĀLISTS 

 

Amata apraksts 

Šis speciālists cieši sadarbosies ar mūsu valsti un struktūrvienību vadītājiem, kā arī ar 

mūsu iekšējiem un trešo pušu ģenētiskajiem patologiem, lai nodrošinātu ģenētisko datu 

iekļaušanu organizācijā. Piemērotākajam kandidātam būs vai nu ģenētiskā līdztiesība, 

vai arī pieredze citu līdztiesības programmu īstenošanā un viņš būs gatavs iziet 

apmācību par ģenētisko uzlabojumu metodoloģiju un sekām. 

 

Vispārīgās prasības 

Nākamā revolūcija līdztiesības pārvaldībā ir šeit. Papildus etniskajai orientācijai, seksuālajai orientācijai un dzimumu 

līdztiesībai mēs tagad saskaramies ar ģenētisko vienlīdzību un vajadzību integrēt darbaspēku, kas ietver darba 

ņēmējus, kuri ir ģenētiski uzlaboti, ar tiem, kuri to nav darījuši. Kā vienādu iespēju darba ņēmējam mums ir ārkārtīgi 

svarīgi saglabāt iekļaujošu darbaspēku un godīgi rīkoties, lai nodrošinātu darbaspēka un ģenētiskā spektra attīstību, 

atalgojumu un atzīšanu. Kā mūsu ģenētiskās daudzveidības speciālistam jūsu galvenais uzdevums būs veicināt 

organizācijas rentabilitāti un produktivitāti, vienlaikus veicinot ģenētiskās iekļaušanas vidi. Jūs darbosieties saskaņā ar 

likumdošanas pamatnostādnēm un pilnvarām attiecībā uz ģenētiski uzlabotu darbaspēku, izstrādājot uzņēmuma 

ģenētiskās vienlīdzības politiku un mudinot vadību ievērot un īstenot minēto politiku savās uzņēmējdarbības vienībās. 

Jūs strādāsiet arī ar mūsu iekšējiem un ārpakalpojumu ģenētiskajiem patologiem, lai nodrošinātu, ka visi personāla 

locekļi tiek iedalīti kategorijās pareizi un taisnīgi. 

Kā ģenētiskās daudzveidības amatpersonai jūsu galvenā loma būs organizācijas rentabilitātes un produktivitātes 

veicināšana, vienlaikus veicinot ģenētiskās iekļaušanas vidi. 

 

Darba pienākumi 

Strādāt kopā ar mūsu legālajām un iekšējām ģenētiskās patoloģijas grupām, lai saskaņā ar valdības tiesību aktiem 

izstrādātu organizācijas politiku un procedūras attiecībā uz ģenētisko vienlīdzību un integrācijas praksi. 

 

Sadarboties ar uzņēmumiem un valstu vadītājiem, lai veicinātu šo procedūru pieņemšanu visā organizācijā. 

 

Sadarboties ar darba grupām, lai izstrādātu mūsu brīvprātīgo ģenētisko deklarāciju un obligātās ģenētiskās pārbaudes 

procedūras jauniem partneriem. 

 

Darboties kā uzņēmuma galvenās domas līderim un sabiedrisko attiecību pārstāvim šajā telpā, veicinot baltās 

grāmatas rakstīšanu un izpēti un emuāru un/vai rakstu ikmēneša publicēšanu par šo tēmu, kā arī attiecīgā gadījumā 

runājot ar presi. 

 

Piedalīties pasākumos par ģenētiskās daudzveidības un iekļaušanas tēmu. 

 

Izveidot ārēju pētniecības, akadēmisko un publikāciju partneru kopienu, lai veicinātu organizācijas ietekmi un nostāju 

attiecībā uz ģenētisko integrāciju. 

 

Sadarboties ar mārketinga komandu, lai izstrādātu izejošo un ienākošo nodrošinājumu par organizācijas ģenētiskās 

vienlīdzības praksi un procedūrām. 

 

Apkopot un vadīt divgadu impulsa pārbaudi attiecībā uz organizācijas mēroga izpratni par iekļaušanas procedūrām un 

praksi. Ziņot valsts vadītājam un sniegt valdei divu gadu progresa ziņojumus. 
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Prasmes un kvalifikācijas 

Augstākā izglītība / grāds bioloģijā vai genomikā. 

 

Piecus līdz desmit gadus ilga attiecīga pieredze ģenētiskā vienlīdzībā vai līdzīgā lomā, vai cilvēkresursu jomā. 

 

Specifiska ģenētiska metodoloģija un teorijas pieredze nav nepieciešama, bet būs kā priekšrocība. Ja šīs pieredzes 

nebūs, veiksmīgajam kandidātam būs jāiziet apmācība par šo tēmu. 

 

MBA vai maģistra grāds ar galvenu lomu humanitārajā vai biznesa vadībā. 

 

Tā kā šis ir jauns amats un funkcija uzņēmumā, veiksmīgais kandidāts uzrādīs rezultātus, kas liecina par uzplaukumu 

ātrdarbīgā un dažkārt neviennozīmīgā vidē. 

 

Pierādīta spēja veidot uzticamas attiecības visā organizācijā. 

 

Pierādīta spēja izveidot un pārvaldīt projektu, pabeidzot to atvēlētajos termiņos. 

 

Spēcīga starppersonu, saziņas (verbālā un rakstiskā) un konsultēšanas prasme, kā arī spēja mijiedarboties ar 

vienaudžiem, padotajiem un klientiem visos līmeņos. 

 

Augsti pašmotivēts, individuāli vadīts, pašdisciplinēts, organizēts un mērķtiecīgs. 

 

Spēcīgas vadības prasmes. 
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DATU DETEKTĪVS  

 

Amata apraksts  

Datu atklāšanas nodaļa (D3) atrodas mūsu Datu zinātņu nodaļā kā daļa no CIO grupas. 

Kā D3 dalībnieks jūs strādāsiet kopā ar indivīdiem un komandām visā mūsu organizācijā, 

lai iegūtu nozīmīgas biznesa atbildes un ieteikumus no datiem, kas iegūti no interneta 

piekļuves punktiem, ierīcēm, sensoriem, biometriskajiem monitoriem, tradicionālās 

skaitļošanas infrastruktūrām, nākamās paaudzes miglas, tīkla, neironu iespējām utt. 

Pašlaik liela daļa datu, ko mēs apkopojam šajās jomās, netiek pārbaudīti. Veiksmīgais 

kandidāts (-i) "ies tur, kur ir dati", un sekos tam, ko tie saka. Kandidātiem jābūt 

zinātkāriem, neatlaidīgiem, elastīgiem un diplomātiskiem, bet nekad nepieņemt atbildi 

``nē``. 

Lai gan no jums gaidīs jaunāko rīku izmantošanu datu mārketingam, jums nav jābūt izcilam zinātniekam, kas pārzin šo 

jomu. D3 darbiniekiem jāprot tikt galā gan ar sīkām problēmām, gan redzēt un izskaidrot visu kopumā. 

 

Darba pienākumi 

Izmantot katru jaunu avotu datus, lai radītu nākamo datu avotu.  

Analizēt dažādus datu avotus: salīdzināt un analizēt datu kopas no vairākiem datu avotiem. Turpināt starpnozaru, 

uzņēmuma mēroga izmeklēšanu risinājumus.  

Rakstīt ziņojumus un iepazīstināt ar iegūtajiem datiem: Izveidot rakstiskus ziņojumus par izmeklēšanām un 

ieteikumiem un izstrādāt secinājumus.  

Sekot līdzi vispārējām norisēm datu zinātnē: saprast pieejamo tehnisko līdzekļu klāstu, lai atbalstītu D3 komandu 

darbu.  

Izprast konkurences vidi: gūt izpratni par konkurētspējīgām tendencēm, piemēram, ko dara konkurenti D3 arēnā.  

 

Prasmes un kvalifikācijas 

Pieredze tiesībaizsardzības, ideālā gadījumā izmeklēšanas darbā.  

Izglītība tieslietās, advokāts, jurists utt.  

Datu apmācība vai akadēmiskā kvalifikācija zinātnes un datu zinātnes tehnoloģijās. (Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nav 

obligāts, bet ieteicams.)  

Zināšanas / pieredze par datu zinātnes ziņošanas rīkiem (piemēram, Tableau, Domo, utt.).  

kvalifikācija matemātikā un / vai vispārējās zinātnēs (piemēram, fizikā).  

Kvalifikācija jebkurā finanšu nozarē un grāmatvedībā.  

Grāds matemātikā, zinātnē, filozofijā, ekonomikā, tiesībās vai grāmatvedībā ir priekšrocība.  

Kandidāti bez iepriekšminētajām prasmēm, bet kuri izrāda interesi par datiem, detektīvu darbu un matemātiku, un 

kuriem piemīt īpašības, kas uzskaitītas Sadaļā “Prasības” arī laipni aicināti pieteikties.  

 


