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Aldis Hofmanis
(dzimis 10/08/1974)

 
Motivācija
 
Esmu vērsts uz biznesa rezultātu un protu plānot stratēģiski, taču vienlaicīgi esmu orientēts uz taktiskiem ikdienas 
risinājumiem. Iepriekšējā pieredze ir pietiekoši rūdījusi gan zibenīgi reaģēt, novērtēt situāciju, plānot uz priekšu, 
paredzēt un novērst problēmsituācijas, gan arī strādāt, neskaitot stundas. Kultūras un mākslas menedžmenta, kā arī 
viesmīlības industrijas pieredze un izglītība, kā arī manas citas kvalitātes, ļauj man brīvi strādāt jebkurā 
menedžmenta jomā. 
Izglitiba
Bārmeņu skola, kursi Fine Art bartending, Vancouver, BC, Canada 2009
Stratēģiskā tūrisma vadība  (maģistratūra,         
1 gads)

Biznesa Administrācijas skola Turība 2004

Maģistra grāds Mākslas (kultūras) 
menedžmentā

Latvijas Kultūras Akadēmija 1998 - 2000

B a k a l a u r a g rād s I n f o r māc i j a s u n 
komunikāciju zinātnēs 

Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte 1992 – 1998

 Rīgas  45. un 2. vidusskola 1981 - 1992

Darba pieredze
Struktūrvienības vadītājs Kafejnīcas Laima un Buffet, Lidosta 11/2010 - 04/2011
Pienākumi un atbildība: 

• plānot un organizēt kafejnīcu ikdienas 
darbu, 

• HR menedžments, viesmīļu darba 
organizēšana

• attiecības ar klientiem, pārstāvēt 
uzņēmumu un būt profesionālam, 
laipnam, pretīmnākošam. 

• uzturēt augstu servisa līmeni, tai pat 
laikā panākt augošus piepārdošanas 
(upsale) rādītājus. 

Trīs ātro uzkodu kafejnīcas lidostā Rīga - divas 
orientētas uz izlidojošajiem pasažieriem “sterilajā” zonā 
aiz drošības kontroles, viena - uz atlidojušo pasažieru 
sagaidītājiem un lidostas darbiniekiem.

Restorāna menedžeris Restorāns Nekādu Problēmu, Rīga 06/2010 - 10/2010
Pienākumi un atbildība: 

• plānot un organizēt restorāna ikdienas 
darbu, 

• HR menedžments, viesmīļu un bārmeņu 
darba organizēšana

• sadarbība ar piegādātājiem, noliktavas 
un atlikumu plānošana,

• banketu un speciālo pasākumu 
organizēšana, 

• attiecības ar klientiem, pārstāvēt 
restorānu un būt profesionālam, 
laipnam, pretīmnākošam. 

Muzikālais vasaras restorāns Nekādu Problēmu ar 
aptuveni 600 sēdvietām ir viena no lielākajām un 
iecienītākajām atpūtas un izklaides vietām  gan 
rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. 

sezonas līgums

Vakariņu viesmīlis/Menedžera asistents Rocky Mountain Flatbread restaurant, Vankūvera 12/2009  - 06/2010
Pienākumi un atbildība: 

• pakalpot klientam, cik labi vien ir 
iespējams, lai izejot pa durvīm, tie būtu 
apmierināti un atgrieztos atkal;

• pārzināt ēdienkarti, spēt izstāstīt 
klientiem par ēdienu pagatavošanas 
metodiku un sastāvu;

• veicināt pēc iespējas lielāku 
apgrozījumu, piedāvājot un pārdodot 
klientam papildus ēdienus un dzērienus 
(upsale);

• veikt finanšu norēķinus ar klientu, 
precīzi un akurāti norēķināties ar 
restorānu; 

Uz ģimenēm  orientēta ikdienas (casual dinning) 
restorānu ķēde, videi draudzīgs franšīzes uzņēmums ar 
organiskās pārtikas piedāvājumu.Viena mēneša laikā 
kļūstu par labāko vīna pārdevēju viesmīli (uzvara vīna 
pārdošanas konkursā starp restorāna viesmīļiem), turklāt 
viens visvairāk noslogotajiem viesmīļiem, kam 
menedžments nebaidās uzticēt lielu grupu apkalpošanu.
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Vakariņu viesmīlis, bārmenis Bay Moorings steak & seafood restaurant, Vankūvera 05/2009 - 12/2009 
Pienākumi un atbildība: 

• pakalpot klientam, lai izejot pa durvīm, 
tie būtu apmierināti un atgrieztos atkal;

• pārzināt ēdienkarti, spēt izstāstīt 
klientiem par ēdienu pagatavošanas 
metodiku un sastāvu;

• veicināt pēc iespējas lielāku 
apgrozījumu, piedāvājot un pārdodot 
klientam papildus ēdienus un dzērienus 
(upsale);

• regulāri veicu bāra inventarizāciju un 
nepieciešamo dzērienu pasūtījumu;

• veikt finanšu norēķinus ar klientu, 
precīzi un akurāti norēķināties ar 
restorānu; 

Grieķu ģimenes restorāns. Smalks - ikdienas (casual fine 
dinning). Kā bārmenis ieviesu noteiktu dzērienu aprites 
sistēmu, bāra menedžmentu, izveidoju un ieviesu jaunu 
dzērienu karti. 

Valdes priekšsēdētājs TV Producentu kompānija Red Dot Media 03/2007 - 10/2008
Pienākumi un atbildība: 

• sadarbībā ar galveno redaktori izstrādāt 
kompānijas stratēģisko attīstības plānu, 
noteikt galvenos darbības principus;

• sarunu vešana ar sadarbības partneriem, 
līgumu sagatavošana;

• organizēt kompānijas ikdienas darbu, 
taktisko uzdevumu risināšana;

• Pārraudzīt padoto darbu, sekot līdz 
uzdevumu izpildei, pārraudzīt 
uzdevumu laika grafiku izpildi;

• Uzturēt attiecības ar trešām pusēm un 
sekot līdzi noteikto termiņu ievērošanai

• Finanšu politikas izveide, juridiskās 
bāzes izveide. 

TV Producentu kompānijas galvenais produkts ir TV3 
raidījums Nekā Personīga. Pirms nosaukuma maiņas - 
SIA Popacademy. 

Sabiedrisko attiecību speciālists Latvijas Zemes un Hipotēku banka 02/2006 - 02/2007
Pienākumi un atbildība: 

• izstrādāt bankas PR stratēģiju, kā arī 
uzsākt KSA stratēģijas izstrādi;

• pastāvīgi uzturēt labas attiecības ar 
masu medijiem;

• organizēt preses konferences
• sniegt pilnu informāciju par jaunajiem 

produktiem vai pasākumiem;
• izvērtēt sponsorship aktivitātes, sniedzot 

bankas sponsorētajiem pasākumiem PR 
aktivitāšu atbalstu. 

Latvijas Valsts banka ar orientāciju vietējo uzņēmēju 
atbalstam. Galvenais realizētais projekts - Komercbanku 
mārketinga ētikas kodeksa izstrāde un ieviešana 
Komercbanku asociācijas banku mārketinga padomē, 
sadarbojoties ar citu banku mārketinga vai PR 
speciālistiem. 

Valdes priekšsēdētājs Public Record Company 08/2004 - 03/2006
Pienākumi un atbildība: 

• Izstrādāt un realizēt klienta (grupas) 
mērķiem un vajadzībām visatbilstošāko 
attīstības scenāriiju noteiktā budžeta 
ietvaros; sadarbībā ar grupu un 
sadarbības partnieriem veidot kārtējā 
gada uzdevumus un budžetu; 

• Stratēģiski plānot grupas zīmola 
attīstību;

• Realizēt kompānijas ikdienas darbu, 
pārraudzīt padoto darbu, sekot līdz 
uzdevumu izpildei, pārraudzīt 
pasākumu laika grafiku izpildi;

• Uzturēt attiecības ar trešām pusēm un 
sekot līdzi noteikto termiņu ievērošanai

• Finanšu politikas izveide, juridiskās 
bāzes izveide. 

Grupas re:public dibināta ierakstu un menedžmenta 
kompānija. 

• sadarbībā ar Platforma Rec Latvijā izdoti 3 
albumi. ar pirmo albumu grupa iekļūst Latvijas 
TOP 3 un tiek nosaukta Mūzikas Gada balvas 
ceremonijā iegūst balvu par labāko dziesmu. 

• Latvijas koncerttūres organizēšana. 
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Valdes priekšsēdētājs BrainStorm Record Company 02/1993 - 08/2002
Pienākumi un atbildība: 

• Izstrādāt un realizēt klienta (grupas) 
mērķiem un vajadzībām visatbilstošāko 
attīstības scenāriiju noteiktā budžeta 
ietvaros; sadarbībā ar grupu un 
sadarbības partnieriem veidot kārtējā 
gada uzdevumus un budžetu; 

• Stratēģiski plānot grupas zīmola 
attīstību;

• Realizēt kompānijas ikdienas darbu, 
pārraudzīt padoto darbu, sekot līdz 
uzdevumu izpildei, pārraudzīt 
pasākumu laika grafiku izpildi;

• Ar trešo pušu palīdzību (tehniskās 
kompānijas) nodrošināt koncerttūru 
uzbūves, skaņas, gaismu, video, 
apsardzes u.c. nevainojamu kvalitāti 

• Uzturēt attiecības ar trešām pusēm un 
sekot līdzi termiņu ievērošanai

• Finanšu politikas izveide, juridiskās 
bāzes izveide. 

Grupas Prāta Vētra dibināta ierakstu un menedžmenta 
kompānija. Realizēti: 

• sadarbībā ar MicRec Latvijā izdoti 6 albumi, 
internacionāli - 2 albumi. Grupa gandrīz ar 
visiem albumiem ir ieguvusi Zelta vai Platīna 
albuma statusu, arī internacionļie albumi 
vairākās valstīs ir ieguvuši Zelta vai platīna 
statusu. 

• 3. vieta Eirovīzijas konkursā Stokholmā 2000. 
gadā, pirmo reizi pārstāvot Latviju. 

• 3 Latvijas koncerttūru organizēšana Latvijā 
(klubi, estrādes, halles vai stadioni) un 4 ārvastu 
koncerttūres Austrumeiropā, Skandināvijā un 
Centrāleiropā 2001 - 2002. gados, kā arī vismaz 
30 internacionālas promo vizītes un festivāli.

Konsultants Latvijas Ierakstu Kompāniju Gada balva 1997 1997
Preses koordinators Festivāls Rock Summer 96 Riga 1996
Ģenerālmenedžera asistents, sponsoru un PR 
menedžments

Nepieradinātā Moodes Asambleja 1994

Pienākumi un atbildība: 
• Baibas Rubess uzraudzībā realizēt 

speciālo Parīzes projektu, galvenais 
mērķis - piesaistīt Parīzes, arī pasaules 
modes žurnālistu, dizaineru un modes 
namu uzmanību;

• realizēt sponsorēšanas programmas 
aktivitātes PR programmas ietvaros;

• speciālie pasākumi kā ģenerāldirektora 
asistentam.

Bruno Birmaņa izlolotais ambiciozais Augstās modes 
festivāls

Radio Dj, autorprogrammu veidotājs Radio Skonto 1993 - 1994
 
Valodas
 
Latviešu dzimtā
Krievu ļoti labi
Angļu labi
Vācu pamatlīmenī
 
Iemaņas
Dators PC, MAC, MS Office, iWork, Photoshop, 
Vadītāja apliecība Kategorija B, kopš 1992. gada
Intereses, hobiji Fotogrāfija, ceļošana, world music, sports – futbols, teniss, golfs, basketbols
Blogs http://hoffman74.wordpress.com/

Atsauksmes
Zigurds Zaķis, reklāmas un mārketinga speciālists atsauksmes pēc pieprasījuma
Leonarda Ķestere, starptautiskā mākslas menedžmenta konsultante atsauksmes pēc pieprasījuma
Renārs Kaupers, BrainStorm Records līdzīpašnieks, Prāta Vētra dalībnieks atsauksmes pēc pieprasījuma
Andrea Thomass, restorāna Rocky Mountain Flatbread co, menedžere atsauksme pievienota
                                                                                                                                    

 20/04/2011           Aldis Hofmanis
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