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▪

Rimi Latvia ir daļa no Rimi Baltic, Zviedrijas
mazumtirgotāja ICA Gruppen meitasuzņēmuma.

▪

Latvijā ir 132 Rimi veikali:
▪ 37 Rimi Hyper
▪ 33 Rimi Super
▪ 54 Rimi Mini
▪ 8 Rimi Express

▪

Rimi e-veikals ar piegādi uz adresēm Rīgā un
tās tuvākajā apkārtnē (Mārupē, Jūrmalā,
Ķekavā, Ikšķilē, Ogrē) un 7 saņemšanas
punktiem Rimi Hyper veikalos Rīgā.

▪

Rimi centrālā virtuve - 2021.gada jūlijā tika
atklāta lielākā un mūsdienīgākā īsa derīguma
termiņa produktu ražošanas rūpnīca Latvijā.

▪

Rimi Latvia strādā vairāk nekā 6 200
darbinieku.

KĀ RIMI IESAISTA SAVUS
DARBINIEKUS
Būtiska loma ergonomiskas darba vides nodrošināšanā ir pašiem
darbiniekiem – viņiem ir jāiesaistās un jāsniedz atgriezeniskā saite darba
devējam, lai tiktu nodrošināta ergonomika darba vietā.
▪

Darbinieku iesaistīšana un komunikācija
▪
Vadītāja loma apzināšanās
▪
Pozitīvas un uzticamas savstarpējās komunikācijas veidošana
darba vietā
▪
Darbinieku iesaistes aptauja SpICAp
▪
E-pasts ziņošanai – darbavide@rimibaltic.com
▪
Darba vides risku izvērtēšana un sarunas ar darba aizsardzības
speciālistu
▪
Atbalsts no vadības puses ikdienas darbā
▪
Darbinieki tiek iesaistīti darba grupās, diskusijās, jaunu risinājumu
ieviešanā
▪
Informācijas sniegšana par darba procesiem un to izpildi

KĀ RIMI IESAISTA SAVUS
DARBINIEKUS
▪

Veicināt atgriezeniskās saites sniegšanu
▪
Ikgadējās pārskata sarunas starp darbinieku un tiešo
vadītāju MAP
▪
Labbūtības aptauja visiem darbiniekiem
▪
Jautājot darbinieku viedokli
▪
Motivējot darbiniekus sniegt atgriezenisko saiti par to,
kā uzlabot viņa darba vidi

▪

Nodrošināt darbiniekiem rīkus un tehnoloģijas
▪
Digitalizācija ir viens no Rimi darbības fokusiem
▪
Rūpes par darbinieku veselību un drošas darba vides
nodrošināšanu
▪
Darba aprīkojums ir viegli lietojams
▪
Sistēmu programmatūras ir saprotamas
▪
LEAN tāfeles/sapulces/
▪
Vadības atbalsts jaunu risinājumu ieviešanā

IEGUVUMI NO DARBINIEKU
IESAISTES
• Darbinieku veselības un labbūtības darba vietā
veicināšana
• Drošas, ergonomiskas un sakārtotas darba vides
nodrošināšana Rimi darbiniekiem
• Produktivitātes uzlabošana
• Veiksmīga sadarbība un komunikācija
• Iespēja nodrošināt atbilstošu darba uzdevumus
dažāda vecuma un piedāvāt elastīgu darba
grafiku atbilstoši nodarbināto spējām

PALDIES!

