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Investīcijas

Vadošais Šveices telekomunikāciju un programmatūras izstrādes uzņēmums “Swisscom” ir pieņēmis lēmumu Rīgā atvērt savu otro
DevOps centru ārpus Šveices. Investīciju projekts realizēts ciešā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).
“Swisscom” ir lielākais telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs un viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Šveicē. Uzņēmums
piedāvā plaša spektra pakalpojumus gan tiešajiem lietotājiem, gan biznesa klientiem. Uzņēmums piedāvā telekomunikāciju,
“Swisscom blue TV” pakalpojumus, kā arī dažādus IT risinājumus banku, veselības aprūpes, enerģētikas, izklaides, reklāmas un
citās nozarēs. Saskaņā ar kompānijas deklarētajiem mērķiem, “Swisscom” ir arī viens no Šveices ilgtspējīgākajiem un
inovatīvākajiem uzņēmumiem. Jau vairākus gadus Šveices IT profesionāļi “Swisscom” ir novērtējuši kā vienu no labākajiem darba
devējiem savā nozarē līdzās “Microsoft” un “Google”.
Lēmums par paplašināšanos ārpus Šveices pieņemts saskaņā ar “Swisscom” stratēģiju līdz 2025. gadam uzņēmuma paspārnē
izveidot vienu no vadošajiem tehnoloģiju attīstības centriem Eiropā. Pieprasījums pēc IT pakalpojumiem un inovācijām arvien
pieaug, bet piesaistīt nepieciešamos profesionāļus šī pieprasījuma apmierināšanai kļūst arvien sarežģītāk, tādēļ lēmums par
paplašināšanos ārpus Šveices ir loģisks solis, kā turpināt savu attīstības ceļu.

Rīga ir ideāla vieta "Swisscom" attīstībai
Latvijai un, jo īpaši, Rīgai ir starptautiski laba reputācija kā strauji augošam tehnoloģiju attīstības un programmatūras izstrādes
centram. Valsts iegulda kvalificētu IT speciālistu izglītībā, kas veido labu pamatu tam, lai Latvija veidotos par nozīmīgu digitalizācijas
izcilības centru. Tādēl “Swisscom” uzskata, ka Rīga ir ideāla vieta sava tehnoloģiju centra attīstībai. Jāuzsver, ka šis būs tikai otrais
“Swisscom” tehnoloģiju centrs ārpus Šveices, pirmais 2019. gadā tika atklāts Roterdamā.
“Swisscom” DevOps centrs Rigā tika izveidots 2020. gada 8. oktobrī, un pirmie inženieri darbu uzsāks 2021. gada janvārī. Sākotnēji
uzņēmums atradīsies pagaidu “Workland Telegraph” kopstrādes telpās Vecrīgā, bet vēlāk pārcelsies uz Z Towers Pārdaugavā. Līdz
2021. gada beigām “Swisscom” plāno piesaistīt 40 darbiniekus, kuru atlase jau uzsākta.

 “Jau vairākus gadus Ekonomikas ministrijas strādā, lai īstenotu ambīcijas Latvijai kļūt par augstākās IT izglītības izcilības centru
Baltijas valstīs. Mērķtiecīgi veidojot sadarbību starp valsts pārvaldi, vadošajiem IT uzņēmumiem un augstākās izglītības
iestādēm, esam nodrošinājuši vidi augsta līmeņa speciālistu sagatavošanai IT jomā. Prieks, ka tieši labi izglītots darbaspēks ir
viens no iemesliem, kāpēc vadošais Šveices telekomunikāciju un programmatūras attīstības uzņēmums “Swisscom” ir
novērtējis Latviju, lai tieši šeit veidotu vienu no saviem tehnoloģiju attīstības centriem. Tas dod stimulu turpināt darbu pie
darbaspēka kvalifikācijas uzlabošanas jautājumiem,” uzsver Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

"Swisscom" darbiniekiem būs iespēja pašiem veidot savu darba vidi
Uzņēmumā “Swisscom” ļoti maza uzmanība tiek pievērsta darbinieku hierarhijai. Uzņēmums augstu novērtē darbiniekus kā savas
jomas profesionāļus un sniedz viņiem iespējas pašrealizācijai. Tā kā “Swisscom” centrs Rīgā tiek veidots no jauna, visi tā nākamie
darbinieki tiks iesaistīti uzņēmuma struktūras, procesu un darba vides veidošanā. Kā labs piemērs kalpos, salīdzinoši nesen
izveidotais centrs Roterdamā, kurš tika veidots pēc šāda modeļa.

Vairāk informācijas par SIA “Swisscom DevOps Center Latvia” var iegūt tīmekļvietnē: https://www.swisscom.ch/devopscenterriga

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
media@swisscom.com

https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/swisscom-riga-atklas-devops-centru

