MEDIJU FAKTU LAPA
CABOT CORPORATION ATVER JAUNU EIROPAS BIZNESA PAKALPOJUMU CENTRU RĪGĀ, LATVIJĀ

Paziņojums
 Cabot Corporation paziņo, ka kompānija atver jaunu Eiropas biznesa pakalpojumu centru Rīgā,
Latvijā. Jaunais centrs pilnībā sāks darboties līdz š.g. beigām, nodrošinot visas plānotās funkcijas.
 Centra darbības nodrošināšanai Cabot plāno pieņemt 120 darbiniekus.
 Biznesa centrs Rīgā atbalstīs Cabot uzņēmumus visā EMEA reģionā ( Eiropas, Tuvo un Vidējo
Austrumu un Āfrikas reģions – EMEA), nodrošinot grāmatvedības, finanšu, iepirkumu, klientu
apkalpošanas, datu apstrādes, informācijas tehnoloģiju un personāla vadības funkcijas.
Par Cabot Corporation
 Cabot Corporation ir viena no pasaulē vadošajām speciālo ķimikāliju kompānijām, kuras galvenā
mītne atrodas Bostonā, ASV. Kompānija ir dibināta 1882. gadā.
 Cabot ir produktu piegādātājs citām industrijām. Uzņēmumam ir 43 ražotnes 21 valstī. Cabot
nodarbina 4,600 darbiniekus visā pasaulē, un 2013.gadā uzņēmuma apgrozījums sastādīja 3.5
miljardus USD.
 Cabot piegādā savus produktus transporta, loģistikas, vides un uz patērētājiem vērstas ražošanas
nozarēm.
 Cabot ir vadošais gumijas, oglekļa, aktivētā oglekļa, tintes krāsvielas, elastomēra kompozītu u.c.
izstrādājumu ražotājs. Mēs esam Nr. 1 vai Nr. 2 pasaulē visās galvenajās produktu grupās.
 EMEA reģionā Cabot ir pārstāvēts 20 vietās, tajā skaitā uzņēmumam ir ražotnes Beļģijā, Čehijā,
Francijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē, Apvienoto Arābu Emirātos, Lielbritānijā un Velsā.
Iemesli kāpēc Cabot izvēlējās Rīgu
 Cabot identificēja Rīgu, Latviju, kā vietu, kur uzņēmums var augt un uzlabot savus pakalpojumus.
 Rīga piedāvā labu talantu pieejamību, attīstītu interneta un komunikāciju tehnoloģiju
infrastruktūru, augošu pakalpojumu sektoru un konkurētspējīgas izmaksas.
 Attīstot biznesa centru Rīgā, Cabot būs iespēja uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti un samazināt
izmaksas EMEA reģionā.
Vairāk par Cabot jauno biznesa centru
 Jaunā pakalpojumu centra adrese ir: Mūkusalas iela 101.
 Pakalpojuma centra dizainu ir veidojusi apbalvojumus ieguvusī Latvijas arhitektūras un dizaina
firma 1Plus1
 Biznesa centrā Cabot vēlas nodarbināt pēc iespējas lielāku skaitu vietējo darbinieku,
 Darbinieku atlases un pieņemšanas process jau ir sācies un ilgs visu vasaru.
 Darbinieki tiks atlasīti vadības, informācijas tehnoloģiju, personāla vadības, iepirkumu un finanšu
pozīcijās. Darbinieku atlase citām pozīcijām, piemēram, klientu apkalpošanas un loģistikas jomās,
sāksies vasaras otrajā pusē.
 Pakalpojumu centru plānots atvērt līdz š.g. 01. augustam, un centra darbību pilnībā plānots
nodrošināt līdz gada beigām. Sīkāka informācija sekos.
 Plašāka informācija par darba iespējām ir atrodama www.cabot-corp.com/careers.
 Tie, kam ir vēlme pieteikties darbam biznesa centrā, var sūtīt savus CV uz e-pasta adresi:
latvia.recruit@cabotcorp.com

