
 
  
 

 
 

Uzņēmums “Carrier Global Corporation” un tā meitasuzņēmumi un struktūrvienības 
(turpmāk tekstā kopā — “uzņēmums Carrier”) ir atbildīgi par savu tiešsaistes darbā 
pieteikšanās un darbā pieņemšanas sistēmu un visas informācijas, ko persona var 
sniegt Carrier nodarbinātības iespēju īstenošanas gaitā, konfidencialitāti. Dažādās 
valstīs uzņēmuma Carrier darba pieteikumu saņemšanas un izskatīšanas sistēmas ir 
atšķirīgas. Šis paziņojums par konfidencialitāti darba vietas kandidātam attiecas gan uz 
uzņēmuma Carrier darba pieteikumu apstrādes elektroniskajām sistēmām, gan uz 
procesiem dažās atrašanās vietās, kur netiek izmantota tiešsaistes sistēma. Attiecībā 
uz abām pieejām uzņēmums Carrier ir ieviesis tehniskus, administratīvus un fiziskus 
pasākumus, lai aizsargātu visus vāktos personas datus.  

Uzņēmuma Carrier tiešsaistes darbā pieteikšanās un darbā pieņemšanas sistēmas, 
tostarp tīmekļa vietne Careers (Karjeras iespējas), tiek izmantotas, lai kandidātus 
pieņemtu darbā, ļautu personām pieteikties darbam uzņēmumā Carrier un nodrošinātu, 
ka uzņēmums Carrier ievēro visas piemērojamās tiesiskās un regulatīvās prasības, 
saņemot darba pieteikumus. Šīs sistēmas ir paredzētas apmeklētājiem, lai pārskatītu 
pieejamās vakances un, iespējams, pieteiktos darbā uzņēmumā Carrier. Neizmantojiet 
Carrier tiešsaistes darbā pieteikšanās un darbā pieņemšanas sistēmu citiem nolūkiem. 

Ja nav norādīts citādi, uzņēmums Carrier pieņem pieteikumus tikai no personām, kuras 
ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja neesat sasnieguši 18 gadu vecumu, nesniedziet 
uzņēmumam Carrier savus personas datus, lai pieteiktos darbam (ja vien jums nav 
sniegti citi norādījumi).  

Laiku pa laikam šis paziņojums var tikt labots, publicējot atjaunotu versiju. Lai uzzinātu, 
vai šajā paziņojumā nav veiktas izmaiņa, to ieteicams regulāri pārskatīt. 

Personas dati, ko uzņēmums Carrier vāc  

Lai skatītu Carrier tiešsaistes darba pieteikumu sistēmās publicētos darba 
piedāvājumus, sazinātos ar uzņēmumu Carrier saistībā ar vakanci un pieteiktos darbam 
uzņēmumā Carrier, jums tiks lūgts sniegt personas datus. Tālāk ir norādīti personas 
dati, ko jums var lūgt sniegt. Dažās valstīs daļa šo datu var netikt pieprasīti vai tie var 
tikt pieprasīti pēc jūsu pieņemšanas darbā apstiprināšanas vai darba attiecību 
uzsākšanas.  

• Vārds un uzvārds  
• Kontaktinformācija, tostarp mājas adrese, mājas tālruņa numurs un e-pasta 

adrese  
• Dzimšanas datums  
• Valsts izsniegts personu apliecinošs dokuments vai numurs, tostarp autovadītāja 

apliecība 
• Iepriekšējā darba pieredze  
• Izglītība  



 
  
 

 
 

• kopsavilkums vai CV un/vai pavadvēstule, tostarp visa šajos dokumentos 
iekļautā informācija 

• Pilsonība un/vai likumīgā pastāvīgā dzīvesvieta 
• Tiesības strādāt, tostarp dokumentācija, kur tiek apliecināts imigrācijas statuss  
• Interese attiecībā uz nodarbinātības iespējām  
• Jautājumi par darbu saistībā ar kandidāta piemērotību konkrētam darbam  
• Atsauksmes (ja sniedzat informāciju par citām personām, pirms sniedzat datus 

uzņēmumam Carrier, ir jāsaņem šo personu piekrišana) 
• Informācija, kas saskaņā ar dažu valstu tiesību aktu prasībām mums var būt 

jāiegūst, piemēram, vai iepriekš esat bijis nodarbināts valsts aģentūrā, vai esat 
saistīts ar valsts amatpersonu, uzņēmuma Carrier darbinieku vai 
uzņēmuma Carrier direktoru valdes locekli, vai uz jums attiecas aizliegta 
vienošanās ar pašreizējo vai bijušo darba devēju.  

• Informācija, ko sniedzat, lai izveidotu drošības jautājumus un atbildes, ko 
paredzēts izmantot jūsu identitātes pārbaudē, kad atkārtoti apmeklējat tīmekļa 
vietni 

• Kādā veidā uzzinājāt par vakanci 
• Jebkāda cita informācija, ko iekļaujat savā pieteikumā 
• Informācija, kad iegūta no trešo pušu tīmekļa vietnēm, ja vakancei pieteicāties, 

izmantojot trešās puses tīmekļa vietni  

Amerikas Savienotajās Valstīs un tās teritorijā saskaņā ar tiesību aktu prasībām 
uzņēmumam Carrier ir jālūdz personām norādīt savu etnisko piederību, dzimumu, 
veterāna statusu un informāciju par invaliditāti. Šo informāciju var sniegt brīvprātīgi, un 
jūsu lēmums sniegt vai nesniegt šo informāciju neietekmēs to, kā mēs izskatīsim jūs 
pieteikumu vakancei.  

Noteiktiem amatiem un noteiktās atrašanās vietās jums var tikt prasīts veikt medicīnisko 
pārbaudi, dzirdes vai redzes pārbaudi, narkotisko vielu klātbūtnes noteikšanas 
pārbaudi, iepriekšējās darbības pārbaudi vai sodāmības pārbaudi.  Minētās pārbaudes 
tiks veiktas tikai ar jūsu piekrišanu, bet noteiktos gadījumos tas, vai jums tiks piedāvāts 
darbs, var būt atkarīgs no sekmīgiem vienas vai vairāku šo pārbaužu rezultātiem.  
Sodāmības pārbaudes uzņēmums Carrier neveic vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar 
tiesību aktu prasībām.  Uzņēmums Carrier var pārbaudīt jūsu pieteikumā sniegto 
informāciju, piemēram, atsauksmes, autovadītāja apliecību, iepriekšējās darbības 
vēsturi, izglītību un Iepriekšējo darba pieredzi, nepieprasot jūsu piekrišanu. 

Ja Carrier tiešsaistes darbā pieteikšanās sistēmai piekļūstat, izmantojot mobilo ierīci, 
tiks vākta informācija, kas ir nepieciešama saziņai ar jūsu ierīci un lai nodrošinātu 
jebkādus jūsu pieprasītus pielāgojumus. Var tikt vākti, piemēram, ierīces identifikācijas 
dati vai numurs, mobilo sakaru operatora nosaukums un jūsu atrašanās vietas dati. 

Uzņēmums Carrier arī uzrauga datplūsmas lietošanas paradumus darbā pieteikšanās 
tīmekļa vietnēs, tostarp lietotāja domēna nosaukumu, izmantoto pārlūkprogrammu, 



 
  
 

 
 

piekļuves datumu un laiku un skatītās lapas. Mūsu tīmekļa serveri vāc domēnu 
nosaukumus, bet ne apmeklētāju e-pasta adreses. Šī informācija tiek vākta, lai 
aprēķinātu mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāju skaitu un noteiktu, kādas tīmekļa vietnes 
sadaļas lietotāji uzskata par noderīgām, ņemot vērā noteiktu sadaļu datplūsmas 
apjomu. Uzņēmums Carrier šo informāciju izmanto, lai uzlabotu tīmekļa vietnes 
lietošanas pieredzi un veidotu labāku saturu, kas ir pielāgots lietotāju interesēm.  

Uzņēmuma Carrier vākto personas datu izmantošana  

Vāktie personas dati var tikt izmantoti šādiem nolūkiem:  

• lai jūs varētu pieteikties darbā uzņēmumā Carrier un uzņēmums Carrier varētu 
novērtēt jūsu pieteikumu, tostarp, bet ne tikai, norunātu un veiktu telefoninterviju, 
darba intervijas un citus piemērojamus novērtēšanas pasākumus; 

• lai aicinātu jūs pieteikties citām vakancēm un izskatītu jūs kā kandidātu citām 
vakancēm, kuras ir vai var kļūt pieejamas; 

• lai sazinātos ar jums saistībā ar pieteikumu, citām iespējām vai pārrunātu 
izmaiņas; 

• lai apstiprinātu atsauksmju pārbaudi, nepieciešamības gadījumā veiktu 
iepriekšējās darbības pārbaudes un veiktu atbilstības darbam pārbaudi; 

• lai sekmētu jūsu pieņemšanu darbā un pārvaldītu jūsu nodarbinātību, ja tiekat 
pieņemts darbā; 

• lai ievērotu juridiskās un administratīvās prasības attiecībā uz amata 
kandidātiem, tostarp arī sniegtu ziņojumus valsts aģentūrām; 

• lai nodrošinātu jums iespēju sniegt atsauksmes par savu pieredzi, piemēram, 
aizpildot aptaujas anketu; 

• lai veiktu pieteikuma iesniedzēju tendenču analīzi, kā arī izprastu un uzlabotu 
uzņēmuma Carrier darbā pieņemšanas prakses; 

• lai pārbaudītu jūsu identitāti saistībā ar kādu no citiem šajā dokumentā 
minētajiem nolūkiem; 

• lai nodrošinātu vai uzlabotu Carrier elektronisko sistēmu drošību; 
• lai aizsargātu pret krāpšanos; 
• lai veiktu iekšējas izmeklēšanas un ievērotu juridiskos pienākumus. 

Uzņēmuma Carrier vākto personas datu izpaušana  

Uzņēmums Carrier nepārdos vai jebkādi citādi neatklās jūsu personas datus trešajām 
pusēm, kas nav Carrier uzņēmumi, izņemot šādus gadījumus:  

• Carrier nolīgtie pakalpojumu sniedzēji ir ieguvuši iespēju sniegt pakalpojumus 
mūsu vārdā. Uzņēmums Carrier jūsu personas datus izpaudīs tikai tiem 
pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem uzņēmumam Carrier ir noslēgts līgums, 
saskaņā ar kuru nav atļauta datu izmantošana vai izpaušana, izņemot, ja tas ir 



 
  
 

 
 

nepieciešams, lai varētu mūsu vārdā sniegt pakalpojumus vai nodrošinātu 
atbilstību juridiskajām prasībām; 

• ja jānodrošina atbilstība juridiskajām prasībām, tostarp, ja tas ir jādara: saskaņā 
ar tiesību aktu prasībām; atbildot uz likumīgu juridisko prasību no 
tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts regulatīvajām iestādēm; 

• lai izmeklētu iespējamu vai faktisku likumpārkāpumu; 
• lai izvairītos no fiziska kaitējuma vai finanšu zaudējumiem;  
• lai sekmētu visa uzņēmuma vai pamatlīdzekļu vai to daļas pārdošanu vai 

nodošanu (tostarp bankrota procedūras gadījumā). 

Uzņēmuma Carrier tiešsaistes darbā pieteikšanās sistēmu palīdz uzturēt vairāki 
pakalpojumu sniedzēji. Šie pakalpojumu sniedzēji pārvalda tīmekļa vietnes un 
nodrošina dublējumu krātuvi, kā arī palīdz publicēt vakances, īstenot videointervijas un 
pieņemt darbā kandidātus. Uzņēmums Carrier var izmantot arī citus pakalpojumu 
sniedzējus, bet visi šajā paziņojumā minēto nolūku īstenošanā izmantotie pakalpojumu 
sniedzēji tiks norādīti, un tie sniegs pakalpojumus saskaņā ar līgumu, kā minēts 
iepriekš.  

Uzņēmuma Carrier veiktās personas datu glabāšanas vieta 

Carrier ir starptautisks uzņēmums ar birojiem dažādās valstīs. Tādēļ uzņēmums Carrier 
var pārsūtīt jūsu informāciju no vienas juridiskas personas citai vai no vienas valsts uz 
citu, lai īstenotu iepriekš minētos nolūkus. Šo valstu sarakstā ir vismaz ASV, daudzas 
Eiropas Savienības dalībvalstis, Kanāda un citas valstis, tostarp dažas Āzijas valstis, 
piemēram, Indija. Jūsu personas dati tiks pārsūtīti saskaņā ar piemērojamām 
tiesiskajām prasībām un tikai tad, ja tas ir nepieciešams iepriekš minēto nolūku 
īstenošanā.  

Carrier paļaujas uz pieejamajiem tiesiskajiem mehānismiem, lai personas datus varētu 
tiesiski pārsūtīt ārpus robežām. Tas nozīmē, ka uzņēmums Carrier paļaujas uz līguma 
standartklauzulām vai uzņēmumu saistošajiem noteikumiem, lai atļautu pārsūtīšanu. 
Uzņēmums Carrier rīkosies saskaņā ar minētajām prasībām arī tad, ja pastāv konflikts 
starp šīm prasībām un šo paziņojumu 

Uzņēmuma Carrier veiktās personas datu glabāšanas periods 

To kandidātu pieteikumā iekļautos datus, kuri netiek pieņemti darbā, uzņēmums Carrier 
glabā ne ilgāk kā trīs gadus no pēdējās aktivitātes datuma, izņemot, ja ilgāks 
glabāšanas laiks ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktu vai noteikumu prasībām, 
tiesas vai šķīrējtiesa lēmumu, administratīvo lēmumu vai audita prasībām.  To 
kandidātu datus, kuri tiek pieņemti darbā, uzņēmums Carrier glabā saskaņā ar 
darbinieku paziņojuma par konfidencialitāti noteikumiem.   



 
  
 

 
 

Ja vēlaties, lai jūsu personas dati tiktu laboti vai dzēsti, sūtiet pieprasījumu uz e-pasta 
adresicarrier.recruiting@carrier.com. Ja vien dzēšana nav atļauta saskaņā ar 
piemērojamo tiesību aktu vai noteikumu prasībām, tiesas vai šķīrējtiesas lēmumu, 
administratīvo lēmumu vai audita prasībām, uzņēmums Carrier jūsu personas datus 
dzēsīs pēc saprātīga perioda un glabās tikai ierakstu ar jūsu vārdu, dzēšanas 
pieprasījuma datumu, amatu(-us), kuram(-iem) pieteicāties, un valsti, no kuras 
pieteicāties. Uzņēmums Carrier šo informāciju glabā, lai apliecinātu, ka jūsu 
pieprasījums tika izpildīts.  

Pēc glabāšanas perioda beigām un kandidātiem, kuri pieprasīja dzēšanu, 
uzņēmums Carrier var glabāt anonīmus datus, lai veiktu statistiku un izprastu un 
uzlabotu darbā pieņemšanas pieejas. 

Izvēles iespējas attiecībā uz uzņēmuma Carrier veikto personas datu izmantošanu 

Jūs varat izvēlēties sniegt vai nesniegt uzņēmumam Carrier savus personas datus, 
tomēr, ja nesniegsiet informāciju par sevi, uzņēmums Carrier nevarēs novērtēt jūsu 
piemērotību amatam. Uzņēmums Carrier lūdz sniegt tikai tādu informāciju, kas ir 
nepieciešama šādos nolūkos: lai novērtētu jūsu atbilstību tam amatam, kam 
pieteicāties; lai autentificētu jūs, kad piesakāties mūsu tiešsaistes pieteikumu sistēmās; 
ja informāciju ir nepieciešams vākt saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. 

Uzņēmuma Carrier veiktā sīkfailu vai citu izsekošanas tehnoloģiju izmantošana  

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek nosūtīti uz lietotāju datoriem un glabāti tajos, lai 
tīmekļa vietnes varētu atpazīt atkārtotus lietotājus un vākt apkopotus datus satura 
uzlabošanas nolūkā, kā arī lai sekmētu lietotāju piekļuvi tīmekļa vietnēm. Sīkfaili nebojā 
lietotāja datoru vai failus. Tīmekļa bāksignāli ir caurspīdīgi grafiski attēli, kas parasti nav 
lielāki par vienu pikseli. Tos izmanto tīmekļa vietnes, lai izsekotu vietnē veiktās 
darbības.  

Uzņēmums Carrier gan sīkfailus, gan tīmekļa bāksignālus izmanto tīmekļa vietnē 
“Careers” un citās Carrier vakanču publicēšanas tīmekļa vietnēs, lai vāktu apkopotus un 
anonīmus lietojuma datus, kad tiek izmantoti uzņēmuma Carrier tīmekļa vietnes 
funkcionalitātes uzlabošanā. Uzņēmums Carrier sīkfailus var arī izmantot, lai uzlabotu 
savu tīmekļa vietņu lietošanas pieredzi. Piemēram, ja tīmekļa vietnē var atlasīt valodu 
un/vai ģeogrāfisko atrašanās vietu, šīs preferences tiks saglabātas un izmantotas 
turpmākos apmeklējumus.  

Šajās vakanču publicēšanas tīmekļa vietnēs tiek izmantoti arī uzņēmuma Carrier 
pakalpojumu sniedzēju sīkfaili. Šajos sīkfailos tiek iekļauts sesijas ID, kas tiek 
izmantots, lai sesijas laikā pārraudzītu jūsu darbības. Mūsu pakalpojumu sniedzēji 
sīkfailus izmanto, lai noteiktu, vai konkrētajā tīmekļa vietnē nonācāt no ārējas tīmekļa 
vietnes. Tādējādi var novērtēt, cik efektīva ir publicēšana ārējās tīmekļa vietnēs.  

mailto:carrier.recruiting@carrier.com


 
  
 

 
 

Ja nevēlaties, lai šajā vai citā uzņēmuma Carrier tīmekļa vietnē tiktu izmantoti sīkfaili, 
atbilstoši pielāgojiet pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai liegtu vai atspējotu sīkfailu 
izmantošanu. Plašāku informāciju par sīkfailiem un tīmekļa bāksignāliem skatiet tīmekļa 
vietnē http://www.allaboutcookies.org/.  

Informācija par trešo pušu saitēm, kas var būt redzamas šajā tīmekļa vietnē  

Dažkārt uzņēmums Carrier var iekļaut saites uz tīmekļa vietnēm, kuru pārvaldnieks nav 
uzņēmums Carrier, uzņēmumam Carrier veicot saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai 
to norādītu. Uzņēmums Carrier nav šādu trešo pušu tīmekļa vietņu pārvaldnieks, tādēļ 
neuzņemas nekādu atbildību par citu tīmekļa vietņu saturu vai izmantoto 
konfidencialitātes nodrošināšanas praksi. Turklāt šis paziņojums neregulē trešo pušu 
vākto informāciju par jums. 

Papildinformācija, kas jāzina noteiktiem lietotājiem 

Saskaņā ar Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likumu (California Consumer 
Privacy Act (CCPA)), kas ir spēkā kopš 2020. gada 1. janvāra, Kalifornijas štata 
iedzīvotājiem ir tiesības, tostarp: 

• uzzināt, kādu kategoriju personas informāciju esam savākuši un izmantojuši, 
tostarp kā personas informācija tika vākta; 

• uzzināt, kādu kategoriju personas informācija tiek pārdota vai atklāta, un, ja tā 
tiek pārdota vai atklāta, kādas ir trešo pušu kategorijas, kas to saņem; 

• piekļūt savāktajai personas informācijai; 

• pieprasīt personas informācijas dzēšanu. 

Uz tiesību izmantošanas pieprasījumiem saskaņā ar CCPA attiecas uzņēmuma Carrier 
verifikācija un konkrēti ierobežojumi saskaņā ar CCPA. Uzņēmums Carrier 
nediskriminēs Kalifornijas štata iedzīvotājus par jebkuru viņu tiesību izmantošanu 
saskaņā ar CCPA. 

Lai arī Kalifornijas štata iedzīvotājiem ir tiesības atteikties no personas informācijas 
pārdošanas saskaņā ar CCPA, uzņēmums Carrier nepārdod personas informāciju 
trešajām pusēm. Ja uzņēmuma īstenotā prakse mainīsies, šis paziņojums par 
konfidencialitāti tiks atjaunots, un tiks veikti pasākumi, lai darbotos saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem. 

Kalifornijas štata iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot savas tiesības saskaņā ar CCPA, var 
sazināties ar uzņēmumu Carrier, izmantojot e-pasta adresi privacy@carrier.com vai 
izmantojot tīmekļa veidlapu. Pieprasījuma tematā, lūdzu, ierakstiet “Kalifornijas 
konfidencialitātes tiesības” un aprakstiet pieprasījuma būtību. Varat sazināties ar 
uzņēmumu Carrier saistībā ar CCPA, arī izmantojot tālruņa numuru 1-833-617-0050. 

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:privacy@carrier.com
https://www.corporate.carrier.com/legal/ccpa-form/


 
  
 

 
 

Kā noteikts Kalifornijas štata likumā “Shine the Light Law” (Par pārredzamību), 
Kalifornijas iedzīvotāji reizi gadā var pieprasīt un iegūt informāciju, kas iepriekšējā 
kalendārajā gadā ir izpausta citiem uzņēmumiem, kas to izmanto savos tiešā 
mārketinga pasākumos . Uzņēmums Carrier personas datus neatklāj citiem 
uzņēmumiem izmantošanai to tiešā mārketinga pasākumos.  

Lietotājiem Eiropas Savienībā un citās valstīs, kur ir spēkā tiesību akti saistībā ar 

konfidencialitāti: jums ir tiesības iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības 

iestādē, kas var tikt dēvēta arī par uzraudzības iestādi. Jums arī ir šādas tiesības: 

atsaukt piekrišanu, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un labot vai dzēst tos, 

ierobežot noteiktu personas datu vākšanu vai iebilst pret noteiktu personas datu 

apstrādi un noteiktos gadījumos pieprasīt īstenot datu pārnesamības tiesības. Lūdzu, 

sazinieties ar uzņēmumu Carrier, lai nosūtītu jebkādu pieprasījumu saistībā ar piekļuvi, 

labošanu, dzēšanu, iebilšanu, ierobežojumiem vai datu pārnesamību, izmantojot tālāk 

norādītās saziņas metodes. 

Lietotājiem Amerikas Savienotajās Valstīs: uzņēmums Carrier nevāc sociālās 

apdrošināšanas numurus, izmantojot vietni www.corporate carrier.com. Taču 

uzņēmums Carrier vāc sociālās apdrošināšanas numurus, ja to pieprasa tiesību akti 

piemēram, darbinieku nodokļu un algu aprēķiniem. Ja uzņēmums Carrier vāc un/vai 

izmanto sociālās apdrošināšanas numurus, Carrier nodrošina pienācīgu 

konfidencialitāti, ierobežo vākšanu, sniedzot piekļuvi tikai zinātvajadzības gadījumā, 

ieviešot atbilstošus tehniskos aizsardzības pasākumus un nodrošinot atbilstošu 

likvidēšanu. 

Savu personas datu labošana vai mainīšana  

Lai mainītu savus personas datus kādā no uzņēmuma Carrier tiešsaistes darbā 
pieteikšanās sistēmām, piesakieties savā profilā un veiciet nepieciešamos labojumus 
vai dzēsiet datus. Ja darbam pieteicāties citādi (piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu), 
sazinieties ar attiecīgo personāla atlases daļas darbinieku. Lai ziņotu par problēmām 
tīmekļa vietnē “Careers”, vai arī, ja rodas jautājumi un neskaidrības, sūtiet e-pasta 
ziņojumu uz carrier.recruiting@carrier.com.  

Saziņa ar uzņēmumu Carrier  

Ja vēlaties piekļūt savai personas informācijai, to labot vai atjaunināt, ja jums ir vispārīgi 
jautājumi par Carrier konfidencialitātes nodrošināšanas praksi, vēlaties iesniegt sūdzību 
vai sazināties ar konkrēta Carrier uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, 
rakstiet uz e-pasta adresi privacy@carrier.com. 

mailto:carrier.recruiting@carrier.com
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Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi vai vēlaties sniegt ieteikumus saistībā ar Carrier 
vakanču publicēšanas tīmekļa vietnēm vai sistēmām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi 
carrier.recruiting@carrier.com.   

Pēdējoreiz atjaunināts: 2020. gada 6. martā 
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