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SATURS - Par sevi un Wunder

- Kas ir mileniāļi? 

- Ko sagaida mileniāļi?

- Citi aspekti, ko ņemt vērā

- Kopsavilkums

- Jautājumi



ERNESTS 
GABRĀNS

Ernests Gabrāns savu pieredzi uzņēmējdarbībā ir uzsācis 
pirms vairāk kā 10 gadiem, kad meklējami arī pirmsākumi 
esošajam Wunder Latvia uzņēmumam.

Šobrīd Ernests aktīvi iesaistās mūsdienīgas uzņēmuma 
personālvadības politikas veidošanā un kopā ar komandu 
strādā pie tā, lai aktīvi paplašinātu Wunder kolektīvu un, 
nodrošinot mūsdienīgu darba vidi, dotu iespēju 
speciālistiem sevi pierādīt.



WUNDER 

Profesionālu web pakalpojumu sniedzējs, 
kas palīdz attīstīt klienta biznesu ar web 
risinājumu palīdzību - biznesa analīze, 
Agile/Scrum pieeja un atvērtais kods 
(Drupal)

- 38 darbinieki
- Valmiera, Rīga, Rēzekne
- ~1Me apgrozījums 2017.gadā

83% eksports

2008 gadā - pirmsākumi



KLIENTI LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS



KAS IR MILENIĀĻI

Par mileniāļiem sauc paaudzi, kura uzaugusi 
tehnoloģiju pārmaiņu laikmetā. 
Demogrāfi un pētnieki parasti izmanto ~1980. 
gadu sākumu kā paaudzes sākuma 
dzimšanas gadus un ~1995. gadu, kā 
paaudzes beigu dzimšanas gadu.





Charts ar to, ka šī 
paaudze valdīs pār 
pasauli



WUNDER 
PIEREDZE
Kāpēc man varētu būt viedoklis? 87% darbinieku ir dzimuši 

pēc 1980.gada

32 gadi - Wunder 
darbinieku vidējais 
vecums



KO SAGAIDA 
MILLENIALS



IZAUGSMES UN ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS



6 dienas apmācībam

Continuous learning

Kolēģi, kas atvērti dalīties

Inovāciju piektdienas



ATGRIEZENISKĀ SAITE



1 on 1



FLEKSIBILITĀTE



elastīgs darba laiks

laika uzskaite Harvest

pretīmnākšana

attālināts darbs



RESPEKTS UN UZTICĒŠANĀS



(neapšaubīt)????

var paļauties

vienlīdzība

cienīt brīvo laiku



IESPĒJA IETEKMĒT/
JĒGPILNS DARBS



WunderTime

WunderHugs

diskusija

ietekmēt “kā”? 



Ja visas šīs 5 
lietas ir, tad 
pamats 
ilgtermiņa 
attiecībām jau 
ir uzbūvēts.



CITI ASPEKTI, KO ŅEMT VĒRĀ

● Atalgojums
● Kolēģi, kolektīvs
● Uzņēmuma kultūra
● Gatavi lepoties 
● Mūsdienīga vide
● Rekrutēšana



PALDIES!
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