
 

 
Kļūsti par Iespējamās misijas aģentu! 
 
 

Ja arī tu vēlies veicināt pozitīvas pārmaiņas izglītībā, pievienojies mūsu komandai. Mēs meklējam radošus 
un motivētus jauniešus ar iniciatīvu un organizatora spējām, kuriem ir interese līdztekus studijām attīstīt 
mārketinga un sabiedrisko attiecību prasmes. Mūs īpaši interesē aktīvi jaunieši, kas labi pārzina un aktīvi 
iesaistās savas augstskolas dzīvē. Tavs uzdevums būs palīdzēt mums piesaistīt jaunus dalībniekus 
programmai Iespējamā misija. Savā studiju vietā tu vislabāk zini, kā atrast un nodot informāciju 
ieinteresētiem jauniešiem un motivēt viņus pieteikties dalībai programmā. 
 
Iespējamā misija ir nacionāla mēroga izglītības programma, kas katru gadu piesaista, atlasa un sagatavo 
darbam skolā talantīgus augstskolu absolventus ar līdera potenciālu un vēlmi rosināt pozitīvas pārmaiņas 
izglītībā. Iespējamās misijas dalībnieki ar programmas atbalstu divus gadus strādā skolās visā Latvijā, katrs 
ikdienā ietekmējot vismaz 200 bērnu dzīves. Iespējamo misiju atbalsta Latvijas tādi uzņēmumi kā 
Lattelecom, Swedbank, GlaxoSmithKline, SAF Tehnika, Vestabalt, Aldaris, Nordic Partners, Re&Re, 
Cleanhouse un citi.  
 
 
Kas tev būs jādara? 
Tu būsi atbildīgs par jaunu dalībnieku piesaisti Iespējamai misijai savā studiju vietā:  
• izplatot mārketinga materiālus; 
• identificējot un uzrunājot studentu organizācijas, mācībspēkus un citus kontaktus, lai atrastu un 

piesaistītu piemērotus kandidātus; 
• skaidrojot studentiem programmas būtību un norisi; 
• veidojot kontaktus un izplatot informāciju par programmu augstskolas mēdijos – avīzēs, portālā, radio, 

u.tml.; 
• organizējot informatīvus pasākumus par programmu un individuālas tikšanās ar interesentiem; 
• piedaloties augstskolas pasākumos un organizējot programmas pārstāvju dalību interesentu 

uzrunāšanai piemērotos augstskolas pasākumos; 
• kopumā sekot līdzi programmas Iespējamā misija atpazīstamībai augstskolā. 
 
 
Ko tu iegūsi? Tev būs iespēja: 
• gūt vērtīgu mārketinga, sabiedrisko attiecību un zīmola menedžmenta pieredzi; 
• attīstīt komunikācijas un organizatoriskās prasmes; 
• veidot un nostiprināt savu profesionālo kontaktu tīklu; 
• dot savu ieguldījumu dalībnieku piesaistē Iespējamai misijai – nozīmīgai kustībai ar paliekošu pozitīvu 

ietekmi uz izglītības kvalitāti Latvijā. 
 
Šis ir nepilna laika darbs – vidēji 10 stundas nedēļā  2010.gada februārī un martā, ar iespēju sadarbību 
turpināt nākamajā mācību gadā. Samaksa: līdz Ls 100 (neto) mēnesī atkarībā no darba apjoma. Janvārī 
aicināsim tevi piedalīties Iespējamās misijas aģentu mācībās un dalībnieku piesaistes kampaņas plānošanā. 
 
Kas tev nepieciešams, lai pieteiktos? 

• labas akadēmiskās zināšanas; 
• spēja patstāvīgi strādāt, izvirzīt mērķus un analizēt savu darbu; 
• spēcīgas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
• atbildības sajūta par to, ko esi uzņēmies; 
• radošums un iniciatīva, motivējot jauniešus; 
• esi sevi pierādījis universitātes/fakultātes sabiedriskajās aktivitātēs; 
• izpratne par programmas Iespējamā misija mērķiem un vēlme dot savu ieguldījumu programmas 

attīstībā. 
 
Kā pieteikties? 
Pieprasi pieteikuma anketu pa e-pastu: madars.bititis@iespejamamisija.lv un atsūti savu pieteikumu 
līdz 2010. gada 6. janvārim. Sekmīga pieteikuma gadījumā aicināsim tevi uz interviju janvāra pirmajā 
nedēļā. Neskaidrību gadījumā zvani 67294645 (Madaram Bitītim).  
Vairāk informācijas: www.iespejamamisija.lv 


