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ĮVADINIS ŽODIS

Studente, 

greičiausiai ne kartą svarstei, kokį karjeros kelią pasirink-
ti. Galbūt dar vis negali atsakyti į klausimą, kuo labiausiai 
nori būti ateityje, o gal atvirkščiai – jau esi viską taip supla-
navęs (–usi), jog net nepastebi šalia esančių neįkainojamų 
galimybių. Bet kuriuo atveju, Vilniaus universiteto Karjeros 
dienos siekia Tau padėti jau 18–tą kartą. Šiemet projekte 
dalyvauja virš 70 įmonių, kurios yra atviros karjeros kelią 
pradedančiam jaunam žmogui. Jos ieško ne tik darbuoto-
jo ar praktikanto, tačiau užsidegusio bei pažangaus ateities 
kūrėjo – Tavęs. 

Yra sakoma, kad egzistuoja dviejų tipų nežinomieji – tie, ku-    
riuos galime įvardinti, tačiau platesnių žinių apie juos trūks-
ta, bei tie, apie kurių būvimą net nenutuokiame. Aš ir mano 
komanda tikimės, jog atėjus Tau pavyks geriau suvokti jau 
pažįstamas karjeros perspektyvas, o taip pat atrasi ir kažką 
visiškai naujo bei nesvarstyto. Tavo karjera prasideda čia! 

Vieningai Už Studentų Ateitį! 

Labas, būsimas (-a) ateities lyderi (-e), 

Karjeros dienos sveikinasi jau aštuonioliktą kartą! Būdami 
(-os) studentais (-ėmis) puikiai suprantame, kiek daug klau-
simų kartais gali kelti būsimi karjeros pasirinkimai, kokie jie 
sudėtingi (bet ir įdomūs!) gali būti. Būtent dėl to kviečiame 
savo karjeros kelią kurti ir šių atsakymų ieškoti dar būnant 
Universitete. 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė vieną savo pro-
jektų – Karjeros dienas – įgyvendina tam, kad kiekvienam 
(-ai) mūsų būtų atviros durys bet kokiems savo ateities pasi- 
rinkimams. Čia rasi galimybes plėtoti tinklaveiką savo sri-
tyje, susirasti stažuočių, praktikų vietas, o galbūt ir svajonių 
darbo vietą. Kada, jei ne dabar! 

Vieningai už studentų ateitį! 

Neda Žutautaitė 
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybės prezidentė 

Eglė Jašinskaitė
Vilniaus universiteto Karjeros 
dienų projekto vadovė 
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ĮVADINIS ŽODIS

Mieli studentai – būsimi darbuotojai ir darbdaviai, 
gerbiami VU Karjeros dienų dalyviai, 

Pirmasis Jūsų karjeros laiptelis – Universitetas. Būtent jame 
pradedate kaupti gebėjimus, patirtis, jame gimsta ir formuo-
jasi Jūsų pasaulėžiūra, principai ir vertybės, kuriasi reputaci-
ja. 

Karjera – tai ne tik įrašai gyvenimo aprašyme, bet ir asme-
nybės formavimo kelias. Labai svarbu, kad surastumėte savo 
kryptį, atpažintumėte erdvę, kurioje norite tobulėti ir siekti 
tikslų. Prasmingos karjeros pagrindas – žinojimas, ką norite 
pasiekti. 

Universitetų ir verslo jungtis – galimybė pasiūlyti kryptis 
tolesniam apsisprendimui. Studijos ir darbo rinka dažnai 
skamba kaip vienas nuo kito nutolę dalykai, bet jų jungtis la-
bai svarbi, nors ir netiesioginė. Asmenybės tobulėjimas sėk-
mingiausias tada, kai žinoma, kur geriausiai galima atskleisti 
savo potencialą. 

Dėkoju visoms VU Karjeros dienose dalyvaujančioms 
įmonėms, kurių šiemet net 70, jų vadovams ir įsitraukusiems 
darbuotojams.  

O studentams linkiu domėtis, klausti, nebijoti rizikuoti, rink-
tis savo mėgstamas kryptis ir į karjerą žvelgti ne kaip į socia- 
linę prievolę, o savęs išpildymo galimybę. 

Vilniaus universiteto rektorius 
Prof. Rimvydas Petrauskas 
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ĮMONIŲ KATALOGAS
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ALTER DOMUS

„Alter Domus“ teikia investicinių fondų administravimo bei kitas paslaugas klientams, investuojan- 
tiems į alternatyvų turtą. Dirbame su fondais, įmonėmis ir privačiais klientais. Savo kelionę pradėjome 
2003 m. Liuksemburge ir dėka mūsų ambicingų specialistų bei naudojamų pažangių technologijų ta-
pome lyderiaujančia savo srities kompanija su daugiau kaip 4500 darbuotojų visame pasaulyje. Prieš 
metus Vilnius tapo trečiuoju svarbiu regioniniu operacijų centru Europoje kartu su Birkirkara (Malta) 
ir Korku (Airija). 

Kokias pozicijas siūlote potencia- Kokias pozicijas siūlote potencia- 
liems darbuotojams?liems darbuotojams?

2023 m. Lietuvoje pirmą kartą star-
tavo „Alter Domus“ praktikos pro-
grama, kuri kviečia studentus turimas 
teorines žinias pritaikyti praktikoje ir 
taip įgyti vertingos darbo patirties. 
Šiuo metu įmonėje stažuojasi net 13 
studentų. 
Taip pat siūlome net 30 atvirų pozicijų 
fondų apskaitos ir buhalterijos, teisės, 
atitikties operacijų bei IT specialis-
tams. Alternatyvus įmonės požiūris 
į administracinio darbo kultūrą at-
sispindi ne tik pavadinime, bet ir 
vidinėje įmonės kultūroje. Kuriame 
įtraukiančią talentų bendruomenę, 
kur kiekvienas gali jaustis saugiai 
būdamas savimi. Talentų produk-
tyvumas bei kompetencijos nuolat 
stiprinamos skiriant išskirtinį dėmesį 
nuolatiniam jų tobulėjimui bei au-
gimui nuo jauniausių specialistų iki 
patyrusių ekspertų bei vadovų. Tuo 
rūpinasi vidinė „Alter Domus“ aka-
demija.
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ALTER DOMUS

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?

Aukščiausią darbuotojų mokymo paramos ir tobulinimo lygį patvirtina 2022 m. suteiktas 
ACCA (sertifikuotų buhalterių asociacijos) pripažinimas. ACCA akreditaciją yra pelniusi ir 
šiuo metu „Alter Domus“ centrui Lietuvoje vadovaujanti Sharon Browne: 

„Mes tikime, kad esame kitokie. Tikime laisve nuspręsti, kokiu pažangiausiu finansų specialis-
tu nori tapti mūsų darbuotojai. Tapome ACCA sertifikuotu darbdaviu praėjus vos daugiau nei 
metams po „Alter Domus“ veiklos Lietuvoje pradžios. ACCA nariai gali pasinaudoti procesais, 
skirtais stiprinti savo praktinio darbo patirtį. Tai žingsnis į priekį, dedant pastangas pritraukti 
talentingiausius specialistus.“

Šiuo metu Vilniaus biure jau dirba 250 specialistų ir planuojame kryptingai Šiuo metu Vilniaus biure jau dirba 250 specialistų ir planuojame kryptingai 
augti toliau. augti toliau. 

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?

Pasak „Alter Domus“ atstovų, jų keliami lūkesčiai kandidatams gana paprasti. Didesnis dėmesys 
atrankų metu yra skiriamas kandidatų motyvacijai, norui tobulėti ir mokytis, o ne techniniams 
gebėjimams bei specifinėms žinioms. Kandidatams į jaunųjų specialistų pozicijas dažnai pa-
kanka bazinių techninių žinių, o visa kita jie sužino ir išmoksta jau dirbdami įmonėje. 
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ALTER DOMUS

Kontaktai:Kontaktai:
Živilė Laskauskaitė Živilė Laskauskaitė 
Senior Talent Acquisition Officer/Campus Recruiter, Senior Talent Acquisition Officer/Campus Recruiter, 
Zivile.laskauskaite@alterdomus.com, +37066181492Zivile.laskauskaite@alterdomus.com, +37066181492

Kuo Jūs išsiskiriate iš kitų darb-Kuo Jūs išsiskiriate iš kitų darb-
davių?davių?

Darbuotojų emocinė sveikata 
bei komfortas mums yra labai 
svarbūs. Tai paskatino skirti 
daug dėmesio naujojo biuro 
Vilniuje, įsikūrusio „Business 
Stadium North“ verslo centre, 
jaukumo kūrimui. Šioje vietoje 
visiškai neseniai atsidarė papil-
domos patalpos su išskirtine 
poilsio erdve, biblioteka, žai-
dimų kambariu bei modernia 
mokymosi ir renginių erdve. 

Hibridinis darbo iš 
namų ir iš biuro mo- 
delis mūsų darbuo-
tojams yra įprastas, 
o atėję į biurą kelis 
kartus per savaitę gali 
džiaugtis keturkojų 
draugų kompanija. 
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DEXCOM

„Dexcom, Inc.“ – nuolatinės gliukozės stebėsenos, skirtos diabetu sergantiems žmonėms, technologijų 
lyderė visame pasaulyje, įgalinanti žmones sėkmingai kontroliuoti savo sveikatos būklę. Bendrovė dar 
1999 m. buvo įkurta JAV, o nuo 2021 m sėkmingai veikia ir Lietuvoje, kur teikia klientų aptarnavimo, 
projektų valdymo, IT ir kitas paslaugas. Klientus aptarnaujame 14 skirtingų kalbų, o mūsų komandą 
sudaro virš 280 narių iš 32 šalių.

Kuo Jūs išsiskiriate iš kitų Kuo Jūs išsiskiriate iš kitų 
darbdavių?darbdavių?

Mes esame viena iš nedaugelio 
Lietuvoje veikiančių tarptau-
tinių medicinos technologijų 
bendrovių, kuri sparčiai auga 
globaliai ir yra finansiškai sta-
bili organizacija. Negana to, 
prisidedame prie itin svarbios 
misijos – kasdien gelbstime 
milijonus diabetų sergančių 
žmonių gyvybių visame pa-
saulyje, todėl darbuotojai, 
ieškantys prasmės darbe, pas 
mus ją tikrai ras. 

Žinoma, prie visos bendrovės 
sėkmės itin prisideda mūsų 
darbuotojai, kurie yra savo 
srities profesionalai, todėl 
nepamirštame ir vertiname 
kiekvieną iš jų. 
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DEXCOM

Esame socialiai atsakingas darbdavys – kasmet dalį savo pelno aukojame Esame socialiai atsakingas darbdavys – kasmet dalį savo pelno aukojame 
įvairioms su diabetu susijusioms nevyriausybinėms organizacijoms, kad įvairioms su diabetu susijusioms nevyriausybinėms organizacijoms, kad 

žmonių sveikata pasirūpintume dar geriau.žmonių sveikata pasirūpintume dar geriau.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?

Ieškome empatiškų, pozityvių ir lanksčių darbuotojų, ge-bančių prisiderinti prie nuolat be-
sikeičiančios aplinkos ir atsakomybių, išskyrus tam tikras sritis, pavyzdžiui, finansus, IT ir pro-
jektų valdymą, kuriose būtinas tam tikras išsilavinimas bei patirtis. Esame atviri visiems poten-
cialiems darbuotojams pagal jų turimas kompetencijas, kurias visuomet galima kelti bendrovės 
viduje. 
„Dexcom“ sparčiai auga, todėl darbuotojai yra nuolat skatinami tobulėti, jiems suteikiama 
galimybė išbandyti save įvai- riose pozicijose bei kilti karjeros laiptais. Esame įsitikinę, jog mo-
tyvuotus ir įsitraukusius žmones galima pritraukti ir išlaikyti tik tada, kai augame kartu.
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DEXCOM

Kontaktai:Kontaktai:
Laura Dallemagne, Manager Talent Acquisition, +37066581597Laura Dallemagne, Manager Talent Acquisition, +37066581597
Agnė Banevičienė, Sr. Recruiter, +37069764101Agnė Banevičienė, Sr. Recruiter, +37069764101
Veronika Rakauskaitė, Recruiter, +37066911576Veronika Rakauskaitė, Recruiter, +37066911576

Kokias pozicijas siūlote poten-Kokias pozicijas siūlote poten-
cialiems darbuotojams?cialiems darbuotojams?

Šiuo metu siūlome pozicijas 
finansų skyriuje: „Billing SPe-
cialist“, „Accounts Receivables“, 
„Accounts Payables“. Klientų 
aptarnavime ieškome žmonių 
su vokiečių, italų, ispanų ir 
prancūzų kalbų žiniomis. Taip 
pat nuolatos ieškome projektų 
vadovų. 
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ELEKTRUM

Esame sparčiai auganti, į ateitį žvelgianti naujosios energetikos įmonė, kurioje dirbantys žmonės turi 
realią galimybę siekti ambicingų tikslų ir kurti tvarią ateitį ne tik klientams, bet ir visai visuomenei. 
Esame nepriklausomas elektros tiekėjas. Nors savo veiklą Lietuvoje pradėjome prieš penkiolika metų, 
atsinešame didžiausios energijos gamintojos Baltijos šalyse, „Latvenergo“ grupės, kuriai priklausome, 
80 metų patirtį Baltijos šalių energetikos sektoriuje. 
Be to, kad tiekiame elektrą, aktyviai vystome saulės ir vėjo parkus, įrengiame saulės elektrines, die-
giame šildymo bei elektromobilių įkrovimo sprendimus taip kurdami tvaresnę ateitį šaliai ir kiek-       
vienam žmogui. Save pagrįstai vadiname vienais draugiškiausių aplinkai elektros energijos gamintojų 
Europoje – net 88 proc. „Latvenergo“ pagamintos elektros energijos yra iš atsinaujinančių šaltinių. 

Apie save dažnai sakome, kad esame didelė komanda, alsuojanti startuolio Apie save dažnai sakome, kad esame didelė komanda, alsuojanti startuolio 
dvasia. Orientuojamės į ateitį, sparčiai augame, o augdami nuolat ieškome dvasia. Orientuojamės į ateitį, sparčiai augame, o augdami nuolat ieškome 
tų, kurie nori dirbti prasmingą darbą bendraminčių draugijoje – nuo prak-tų, kurie nori dirbti prasmingą darbą bendraminčių draugijoje – nuo prak-

tikantų iki vadovų. tikantų iki vadovų. 
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ELEKTRUM

Kokių sričių specialistai reikalingi Jūsų įmonei?Kokių sričių specialistai reikalingi Jūsų įmonei?

Mūsų veiklos laukas yra itin platus, tad mums reikalingi pačių įvairiausių sričių ir profesijų atstovai: 
nuo produktų vystymo, rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo iki teisės, personalo, finansų, 
sąskaitybos specialistų. Šiuolaikiniame energetikos sektoriuje neužtenka vien tik gabių technikų, 
inžinierių ar elektros tinklų projektuotojų. 
Šiandien mūsų kolektyvą sudaro daugiau nei 240 darbuotojų. Per 2023 metus ketiname skaičių 
padidinti iki 340, tad intensyviai ieškome naujų kolegų. 

Ko tikitės iš potencialių kandidatų?Ko tikitės iš potencialių kandidatų?

Energija yra viena iš mūsų įmonės ver-
tybių. Į viską, ką darome, įdedame dalelę 
širdies, esame atviri bendradarbiavimui, 
naujoms idėjoms, nuolat mokomės, 
dalijamės žiniomis, turime aiškų tikslą, 
žinome savo darbo svarbą ir kuriame 
vertę.

To tikimės ir iš naujų, būsimų savo ko-
mandos narių. Jei Jums svarbu didžiuo-
tis tuo, ką darote, realizuoti idėjas, siekti 
prasmingų tikslų, jei nevengiate ekspe- 
rimentuoti ir tikite, kad tobulėjimas yra 
nebaigtinis procesas – tuomet mums 
pakeliui. O mes sudarysime visas sąly-
gas maksimaliai realizuoti save siekiant 
visiems svarbaus tikslo – augti ir moky-
tis iš klaidų. Jei žmogus motyvuotas, ta- 
lentingas ir kupinas energijos, įgyti nau-
jų žinių ir patirties jam nebus sudėtinga.
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ELEKTRUM

Kontaktai:Kontaktai:
https://www.elektrum.lt/lt/namams/apie-mushttps://www.elektrum.lt/lt/namams/apie-mus
E. paštas giedre.morkune@elektrum.ltE. paštas giedre.morkune@elektrum.lt
Tel.: +370 61273315Tel.: +370 61273315

Ką siūlome būsimiems kolegoms? Ką siūlome būsimiems kolegoms? 

Išskiriame tris esminius mūsų privalumus:  
1. 1. PRASMĖPRASMĖ. Mūsų darbuotojai turi realią galimybę savo darbu skatinti žmonių ir verslo energe- 

tinį savarankiškumą, stiprinti energetinę nepriklausomybę.
2. 2. AMBICIJA.AMBICIJA. Galimybė dirbti ambicingoje komandoje, galinčioje pakeisti pasaulį – daryti tai, ko 

niekas nedarė, eksperimentuoti ir mokytis iš klaidų, visada jausti besąlygišką kolegų ir vadovų 
palaikymą bei didžiuotis bendro darbo rezultatais.

3. 3. SAVIRAIŠKASAVIRAIŠKA. Įmonės sėkmei svarbu, jog kiekvienas jos darbuotojas jaustųsi galintis atskleisti 
savo potencialą kuriant realų pokytį įmonės ir valstybės mastu, todėl kiekvienam komandos 
nariui sudarome galimybes realizuoti save siekiant bendro tikslo, dalyvauti priimant svarbius 
sprendimus, dirbti su įdomiais projektais, eksperimentuoti, mokytis iš klaidų bei sparčiai kilti 
karjeros laiptais.

https://www.elektrum.lt/lt/namams/apie-mus
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EPAM

EPAM pirmauja skaitmeninių platformų inžinerijos ir produktų kūrimo paslaugų srityje. Prieš 2 metus 
įsikūrusi Lietuvoje, šiandien mūsų komanda Baltijos šalyse vienija daugiau nei 1800 inovatoriųmūsų komanda Baltijos šalyse vienija daugiau nei 1800 inovatorių, ku-    
riančių sudėtingus sprendimus, darančius įtaką verslui ir bendruomenėms visame pasaulyje.   

Dirbame su pasaulio lyderiais programinės įrangos ir aukštųjų technologijų, gyvybės mokslų, žinias- programinės įrangos ir aukštųjų technologijų, gyvybės mokslų, žinias- 
klaidos ir pramogų, švietimo klaidos ir pramogų, švietimo ir daugelyje kitų sričių. Kartu su savo partneriais, tokiais kaip „Micro-
soft“, „Google Cloud“, SAP ir kitomis technologijų milžinėmis, EPAM kuria daugybę produktų, kurie 
yra mėgstami ir naudojami kasdien.
 

KURKITE ATEITĮ SAVO BŪDUKURKITE ATEITĮ SAVO BŪDU

Mūsų technologų, strategų ir dizainerių komandos Mūsų technologų, strategų ir dizainerių komandos 
kuria galingą skaitmeninę patirtį 11 pramonės šakų kuria galingą skaitmeninę patirtį 11 pramonės šakų 
daugiau nei 50 šalių ir regionų. Laukiame netradiciškai daugiau nei 50 šalių ir regionų. Laukiame netradiciškai 
mąstančių žmonių, norinčių įgyvendinti kūrybiškiau-mąstančių žmonių, norinčių įgyvendinti kūrybiškiau-
sius ir pažangiausius sprendimus bei idėjas.  sius ir pažangiausius sprendimus bei idėjas.  

Ar širdyje esate tikras (-a) inžinierius (-ė)? Jus domi-Ar širdyje esate tikras (-a) inžinierius (-ė)? Jus domi-
na „Cloud“ kompiuterija arba duomenimis ir analiti-na „Cloud“ kompiuterija arba duomenimis ir analiti-
ka? Aistringai domitės kibernetiniu saugumu arba ku-      ka? Aistringai domitės kibernetiniu saugumu arba ku-      
riate fizinius produktus skaitmeniniam pasauliui? Tarp riate fizinius produktus skaitmeniniam pasauliui? Tarp 
įvairių pasirinkimų mūsų įmonėje galite rasti ir šiuos: įvairių pasirinkimų mūsų įmonėje galite rasti ir šiuos: 
• • „Java“, .NET, „Frontend“ inžinieriai (-ės);„Java“, .NET, „Frontend“ inžinieriai (-ės);
• • „Cloud“ ir „DevOps“ specialistai (-ės); „Cloud“ ir „DevOps“ specialistai (-ės); 
• • Kokybės inžinerijos, RPA ir kibernetinio saugumo Kokybės inžinerijos, RPA ir kibernetinio saugumo 

specialistai (-ės);specialistai (-ės);
• • Duomenų ir analitikos, SAP ir „Salesforce“ inžinie-Duomenų ir analitikos, SAP ir „Salesforce“ inžinie-

riai (-ės) ir konsultantai (-ės);riai (-ės) ir konsultantai (-ės);
• • Verslo analitikai (-ės), „Agile“ treneriai (-ės) ir Verslo analitikai (-ės), „Agile“ treneriai (-ės) ir 

techninių projektų vadovai (-ės).techninių projektų vadovai (-ės).

https://www.epam.com/
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Savarankiškos programos Savarankiškos programos 
Patobulinkite įgūdžius savo tempu, nau-
dodamiesi 24 valandas per parą, 7 dienas per 
savaitę, prieinama medžiaga.

Mokymų kursai  Mokymų kursai  
Išmokite pagrindų, kad padėtumėte pamatą 
pasirinktai profesijai.

StažuotėsStažuotės  
Įgykite į praktiką orientuoto pažangaus mo-
kymosi patirties kartu su technologijų men-
toriais.

Bendruomenės mokyklos  Bendruomenės mokyklos  
Prisijunkite prie EPAM kuriamų technologijų 
bendruomenių ir mokykitės kurdami tinklus.

Karjeros orientavimas  Karjeros orientavimas  
Dalyvaukite daugybėje seminarų, kuriuose 
galėsite susipažinti su vaidmenimis IT srityje 
ir pasirinkti savo karjeros kelią.

Siekiame padėti studentams ir karjerą keičiantiems asmenims įgyti bei įsisavinti rinkoje pa-Siekiame padėti studentams ir karjerą keičiantiems asmenims įgyti bei įsisavinti rinkoje pa-
klausius įgūdžius, kad jiems pavyktų sėkmingai dirbti technologijomis grindžiamoje ateityje.klausius įgūdžius, kad jiems pavyktų sėkmingai dirbti technologijomis grindžiamoje ateityje.
  
Jau daugiau nei 30 metų EPAM investuoja į švietimo iniciatyvas, siekdama padėti būsimiems 
skaitmeniniams inovatoriams mokytis madingų profesijų meno. Bendradarbiaujame su 
daugiau nei 200 universitetų visame pasaulyje, vykdome mokymų programas, kuriame ben-
druomenės mokyklas ir organizuojame inžinerinius renginius.

PASINERKITE Į PAŽANGIAS TECHNOLOGIJAS ŠIANDIENPASINERKITE Į PAŽANGIAS TECHNOLOGIJAS ŠIANDIEN



17

EPAM

Štai mūsų studento Luko Petrulio, kuris neseniai pradėjo dirbti jaunesniuoju in-Štai mūsų studento Luko Petrulio, kuris neseniai pradėjo dirbti jaunesniuoju in-
žinieriumi duomenų srityje, mintys:žinieriumi duomenų srityje, mintys:

„Visi mentoriai puikiai perteikė savo žinias studentams ir buvo tikri jų bičiuliai, „Visi mentoriai puikiai perteikė savo žinias studentams ir buvo tikri jų bičiuliai, 
kai reikėjo individualios pagalbos. Prisimenu atvejį, kai mentorius padėjo man kai reikėjo individualios pagalbos. Prisimenu atvejį, kai mentorius padėjo man 
spręsti problemą, su kuria susidūriau gerokai po darbo valandų vėlai vakare. Taip spręsti problemą, su kuria susidūriau gerokai po darbo valandų vėlai vakare. Taip 
pat turėjome ir puikių pokalbių, nesusijusių su mokymais.“pat turėjome ir puikių pokalbių, nesusijusių su mokymais.“

Visą istoriją skaitykite „LinkedIn“.Visą istoriją skaitykite „LinkedIn“.

Daugiau informacijos apie laisvas pozicijas galite rasti:Daugiau informacijos apie laisvas pozicijas galite rasti: epam.com/careers epam.com/careers
Sužinokite, kaip pradėti karjerą, ir užsiregistruokite į kursus: Sužinokite, kaip pradėti karjerą, ir užsiregistruokite į kursus: training.epam.comtraining.epam.com
Dėl kitų klausimų kreipkitės: Dėl kitų klausimų kreipkitės: wfatalentacquisitionlt@epam.comwfatalentacquisitionlt@epam.com

PRADĖKITE KURTI KARJERĄ SU MUMIS PRADĖKITE KURTI KARJERĄ SU MUMIS 

Ar esate pasiruošę tikriems inžineriniams iššūkiams? 
Ateikite į EPAM stendą kontaktų mugėje ir pasi-
kalbėkite su mūsų komanda renginio dienomis. 

https://www.linkedin.com/in/lukas-petrulis-2b9a56220/recent-activity/shares/
http://epam.com/careers
http://training.epam.com
mailto:wfatalentacquisitionlt@epam.com


18

NASDAQ

Tikriausiai žinote „Nasdaq“ tik kaip vertybinių popierių biržą, tačiau kviečiame susipažinti su įmone 
iš arčiau. Mes esame globali technologijų įmonė, kurioje dirba daugiau nei 6000 darbuotojų 39 ofi-
suose visame pasaulyje ir aptarnauja klientus daugiau nei 50 šalių. Nuo 1971 m., kai „Nasdaq“ įkūrė 
pirmąją pasaulyje elektroninę vertybinių popierių biržą, mūsų inovacijos iš pagrindų pakeitė pasauli-
nio kapitalo rinkas. Kartu su „Nasdaq“ Jūs galėsite prisidėti prie tvaraus pasaulio kūrimo, padėti ben-
druomenėms, klientams, darbuotojams iš įvairios aplinkos auginti savo potencialą, skatindami klestė-
jimą visame pasaulyje.

„Nasdaq“ klesti žmonės, kurie išlieka kuklūs ir puoselėja savo „Nasdaq“ klesti žmonės, kurie išlieka kuklūs ir puoselėja savo 
intelektualinį smalsumą. Šie žmonės imasi iniciatyvos veikti.intelektualinį smalsumą. Šie žmonės imasi iniciatyvos veikti.

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų 
kompanijoje?kompanijoje?

„Nasdaq“ skatiname savo darbuotojus siekti 
karjeros ir įsisavinti naujų įgūdžių – manome, 
kad vidinis mobilumas vaidina svarbų vaid-
menį skatinant mūsų didžiausio ištekliaus 
– žmonių – augimą. Investuojame į savo 
darbuotojus suteikdami galimybes, kurios 
praplečia jų akiratį, tobulina turimus įgūdžius 
ir ugdo naujus gebėjimus mūsų pasauliniuose 
biuruose tam, kad galėtume toliau prisidėti 
prie to, jog „Nasdaq“ būtų puiki vieta dirbti ir 
siekti mūsų bendro tikslo – „perrašyti rytojų“. 
Taip pat turime vidinių įrankių, pavyzdžiui, 
karjeros puslapį ir mentorystės programą, ku-
rios padės Jums tobulėti ir augti.
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NASDAQ

Kokie reikalavimai keliami poten-Kokie reikalavimai keliami poten-
cialiam darbuotojui?cialiam darbuotojui?

Malonūs bei dėmesingi, nuošir- 
džiai besirūpinantys savo kolegomis 
ir bendruomene, bendraujantys, at-
viri duoti ir gauti – tokie žmonės 
„Nasdaq“ yra itin vertinami. Jeigu 
esate orientuotas (-a) į rezultatą, 
mąstote apie inovatyvesnius spren-
dimus bei dažnai klausiate, „kaip tai 
atlikti dar geriau?“, pažadame, jog 
klestėsite dinamiškoje, greito tem-
po aplinkoje, kurią sukūrė ir toliau 
kuria „Nasdaq“ bendruomenė.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems Kokias pozicijas siūlote potencialiems 
kandidatams?kandidatams?

Ieškome novatorių, kurie padėtų skatin-
ti augimą ir klestėjimą visame pasaulyje. 
Atviros mūsų pozicijos Lietuvoje yra in-
vesticijų, technologijų, finansų, kovos su 
finansiniais nusikaltimais, Europos rinkų 
sektoriuose. Nuolat ieškome įvairaus lygio 
patirties darbuotojų – nuo praktikantų iki 
vadovų ar vyresniųjų specialistų.
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Kontaktai:Kontaktai:
Ieva.Jociene@nasdaq.com Ieva.Jociene@nasdaq.com 
Dominyka.Vaiginyte@nasdaq.comDominyka.Vaiginyte@nasdaq.com

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Lankstūs.Lankstūs. „Nasdaq“ pripažįsta, kad darbo vieta yra amžiams pakitusi, pritaikant „pirmiausia hi-
bridinę“ darbo aplinką, kuri apima darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei skatina bendrą 
gerovę. Mes tai vadiname „NasdaqBlend“.
Našūs.Našūs. Esame dinamiška įmonė, kurioje reikalaujama išradingumo ir naujovių.
Protingi ir gudrūs. Mūsų žmonės yra įsitraukę į daug įvairių veiklų, o tai suteikia puikių galimybių 
patirti naujovių ir atsiskleisti.
Iniciatyvūs. Iniciatyvūs. „Nasdaq“ dirba veikli ir versli bendruomenė, kurioje visi yra skatinami imtis iniciaty-
vos, mesti iššūkį „status quo“ ir protingai rizikuoti.
Laukiantys kiekvieno.Laukiantys kiekvieno. Norime, kad kiekvienas jaustųsi laukiamas „Nasdaq“ ir nebijotų būti auten-
tiškas. Kasdien kuriame tokią kultūrą, kurioje visi galėtume jaustis bendruomeniški, vienas kitą 
palaikantys ir skatinantys kartu siekti bendros sėkmės.
Spartinantys karjeros kelią.Spartinantys karjeros kelią. Esame įsipareigoję suteikti Jums galimybes, įrankius ir išteklius, kurių 
reikia sėkmingos karjeros planavimui ir klestėjimui.
Teikiantys priedus ir pripažinimą.Teikiantys priedus ir pripažinimą. Mes ne tik siūlome konkurencingą atlygį bei priedus (angl. 
„benefits“), taip pat reguliariai švenčiame savo darbuotojų pasiekimus.

mailto:Ieva.Jociene@nasdaq.com 
mailto:Dominyka.Vaiginyte@nasdaq.com
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„PwC“ Lietuva yra verslo konsultacijų bendrovė, priklausanti tarptautiniam įmonių tinklui, kuriame 
dirba daugiau nei 320 000 darbuotojų 152 šalyse. Lietuvoje įmonė turi du biurus Vilniuje ir Klaipėdo-
je. Beveik 200  įmonės specialistų teikia audito, apskaitos, mokesčių, verslo valdymo ir technologijų 
konsultacijų paslaugas tarptautinėms korporacijoms ir didelėms Lietuvos įmonėms. „PwC“ Lietuva 
darbuotojai turi galimybę mokytis iš savo srities profesionalų visoje Europoje. Įmonė suteikia galimybę 
dirbti su tarptautiniais projektais ir reikšmingai prisidėti prie kompleksinių užduočių nuo pat pirmos 
net ir jauno specialisto darbo dienos. Įmonėje puoselėjama rūpinimosi ir palaikymo kultūra. Darbuo-
tojai dirba komandose, kurios orientuojasi į aukščiausios kokybės rezultatą.  

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?

 „PwC“ Lietuva komanda orientuojasi į aukščiausios kokybės rezultatą, todėl iš kandidatų ti-
kimės to paties. Noras ir gebėjimas dirbti komandoje mums itin svarbus. Rūpindamiesi savo 
teikiamų paslaugų kokybe, užduotis atliekame kartu. Didžioji dalis mūsų darbuotojų turi 
ekonomikos, finansų, vadybos arba kitą su šiomis sritimis susijusį išsilavinimą geriausiuose 
Lietuvos ir užsienio universitetuose. Tikime, kad lengviau į kolektyvą įsilietų panašios studi-
jų krypties studentai. Taip pat „PwC“ Lietuva biuruose galima sutiktų kolegų, kurie baigė IT 
studijas ar politikos mokslus.  

„PWC“ LIETUVA
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Kokias pozicijas siūlote poten-Kokias pozicijas siūlote poten-
cialiems darbuotojams?cialiems darbuotojams?

Šiuo metu įmonė aktyviai ieško 
naujų darbuotojų finansinio au-
dito komandose. Šioje pozici-
joje darbuotojai turi galimybę 
susipažinti su įvairių Lietuvos 
ir užsienio įmonių veikla, vi-   
diniais procesais, finansini-
ais rezultatais. Taip pat „PwC“ 
Lietuva pakviestų prisijungti 
prie komandos naujus kolegas 
ir IT konsultacijų srityje. Jose 
darbuotojai analizuoja klientų 
informacines sistemas, jas audi-       
tuoja arba prisideda prie kūrimo, 
diegimo proceso. Įmonė vi-
suomet priima darbuotojus, 
kurie sieja savo karjerą su buhal-
terine apskaita ar verslo konsul-
tavimu.  

Kodėl darbo aplinka Jūsų įmonėje yra tinkama jaunam Kodėl darbo aplinka Jūsų įmonėje yra tinkama jaunam 
žmogui?žmogui?

„PwC“ Lietuva kiekvienais metais pritraukia daugiau kaip 
30 studentų ar ką tik studijas baigusių absolventų. Per ilgus 
įmonės veiklos metus „PwC“ Lietuva kolektyvas išmoko, 
kaip padėti jaunam specialistui pradėti savo karjerą, kurios 
kelias įmonėje yra labai aiškus. Įmonės darbuotojai dirba 
su naujausiomis technologijomis, nuolat kelia savo kva- 
lifikaciją mokymuose, o tai leidžia jiems lengviau įsilieti į 
darbo rinką. „PwC“ Lietuva kolektyvo amžiau vidurkis – 
29 metai, tad tai padeda jaunam žmogui įmonėje rasti ir 
mentorių, ir bendramintį. 

„PWC“ LIETUVA
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„PWC“ LIETUVA

Kontaktai:Kontaktai:
lt_join@pwc.com lt_join@pwc.com 

Periodiškai įmonėje yra organizuojamos „Mind Break“ sesijos, Periodiškai įmonėje yra organizuojamos „Mind Break“ sesijos, 
kurių metų kviestiniai svečiai dalinasi savo patirtimi įvairiomis kurių metų kviestiniai svečiai dalinasi savo patirtimi įvairiomis 

temomis (tvarumas, motyvacija, lyčių lygybė ir kt.).temomis (tvarumas, motyvacija, lyčių lygybė ir kt.).

Kaip darbuotojai gali asmeniškai tobulėti dirbda-Kaip darbuotojai gali asmeniškai tobulėti dirbda-
mi Jūsų įmonėje?mi Jūsų įmonėje?

„PwC“ Lietuva darbuotojai turi prieigas prie e. mo-
kymų platformos, kurioje galima išsirinkti jiems 
aktualiausius mokymus. Mokymų turinys yra labai 
įvairus – nuo specifinių verslo temų iki asmeni- 
niam tobulėjimui skirtų tinklalaidžių. Darbuotojai 
Lietuvoje taip pat gali rinktis papildomas naudas 
konferencijoms, seminarams tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Svarbu paminėti, kad kiekvienas dar-
buotojas turi priskirtą „coach“, kuris padeda dar-
buotojui atrasti savo karjeros kelią.

mailto:lt_join@pwc.com 
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1STOPVAT

1StopVAT yra sparčiausiai augantis mokesčių startuolis, užtikrinantis inovatyvius sprendimus mūsų 
klientams – vienaragiams, e. komercijos verslams bei įvairiems kitiems startuoliams. Šiuo metu turime 
daugiau nei 500 klientų ir pateikiame virš 12 000 PVM deklaracijų daugiau nei 100 skirtingų jurisdik-
cijų. Tačiau nemanykite, jog esame tik būrys nuobodžių moksliukų – mes visi siekiame savo svajonių, 
darydami realią ir teigiamą įtaką pasauliui, tuo pačiu paminėdami kiekvieną savo pergalę.

Esame pirmoji bendrovė Lietuvoje, teikianti tokio pobūdžio paslau-
gas, todėl augimo ir karjeros galimybės yra neribotos. Mes siūlome 
realią tarptautinę patirtį – klientus iš 39 skirtingų šalių, vykdančių 
veiklą daugiau nei 100 skirtingų jurisdikcijų. Taip pat suteikiamos:Taip pat suteikiamos:

• neribotos asmeninio ir profesinio augimo galimybės, 
• tarptautinė, neformali darbo aplinka, 
• vakarėliai ir komandiniai renginiai, 
• balansas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, 
• 4 papildomos laisvos dienos per metus, 
• „Workations“, 
• hibridinis darbo modelis (3 mėnesius per metus), 
• papildomas sveikatos draudimas, 
• keturkojai draugai ofise, 
• „Kudos“ dienos, 
• užkandžiai ofise, 
• savanoriavimo galimybės 
ir kt.

Esame jauna ir greitai auganti kompanija, tad kartu su mumis auga Esame jauna ir greitai auganti kompanija, tad kartu su mumis auga 
ir mūsų darbuotojai. Turime ne vieną sėkmės istoriją, tad karjeros ir mūsų darbuotojai. Turime ne vieną sėkmės istoriją, tad karjeros 
galimybės priklauso tik nuo tavo pasiekimų, noro ir užsispyrimo! galimybės priklauso tik nuo tavo pasiekimų, noro ir užsispyrimo! 
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Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?

Kadangi Lietuvoje neturime konkurentų, iš potencialių kandidatų panašaus darbo patirties 
nereikalaujame bei pažadame patys išmokyti visko, ko prireiks sėkmingam darbu kartu. 
Skatiname tobulėjimą, todėl norint dirbti pas mus reikės noro mokytis – užtikrinsime neribo-
tas asmeninio ir profesinio augimo galimybes. Net jeigu abejoji, ar būtume geras „match’as“, 
pasikalbėkime – mūsų prioritetas yra asmeninės savybės, o ne patirtis. Įgūdžiai, kurių tikimės 
iš kandidatų, yra nepriekaištingas anglų kalbos mokėjimas, patirtis naudojantis „Excel“ ir 
analitinis mąstymas. Jeigu turi patirties su „Power BI“ – tai taip pat didelis privalumas.

Kontaktai:Kontaktai:
https://1stopvat.com/career/https://1stopvat.com/career/
Paštas: Paštas: cv@1stopvat.comcv@1stopvat.com

Kadangi augame ir plečiamės labai sparčiai, nuolat ieškome 
naujų kolegų. Taigi, jei nori padėti mums užvaldyti mokesčių 
pasaulį, kviečiame pažvelgti į laisvas pozicijas: kviečiame pažvelgti į laisvas pozicijas: 

• mokesčių duomenų analitikas (-ė), 
• mokesčių analitikas (-ė), 
• vyresnysis mokesčių analitikas (-ė), 
• jaunesnysis pardavimų vadybininkas (-ė) (kinų kalba), 
• pardavimų vadybininkas (-ė), 
• santykių su klientais vadybininkas (-ė) (pardavimai); 
• IT projektų vadovas (-ė), 
• netiesioginių mokesčių specialistas (-ė), 
• netiesioginių mokesčių turinio valdymo specialistas (-ė).

https://1stopvat.com/career/
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„Accenture“ yra pirmaujanti pasaulinė konsultavimo, skaitmeninių ir kitų technologijų bei operacijų 
bendrovė, vienas patraukliausių IT sektoriaus darbdavių Baltijos šalyse, turintis daugiau nei 2300 IT 
specialistų Latvijoje ir Lietuvoje. Prisijungę prie „Accenture“, dirbsite pasaulinėje įmonėje, kuri veikia 
120 šalių ir bendradarbiauja su tokiomis įmonėmis kaip BMW, „Discovery Networks“ ir daugeliu kitų 
didžiausių pasaulio kompanijų. Jei esate pasirengę pradėti karjerą IT srityje arba norite išmokti naujųjų 
technologijų, kviečiame pateikti paraišką ir dalyvauti mūsų mokymų programoje. „Bootcamp“ mo-
kymai – tai vieta, kur galima tobulinti turimus įgūdžius, išmokti naujų dalykų, susipažinti su naujais 
draugais ir net pradėti savo karjerą. Daugiau informacijos apie „Accenture Baltics“.

Accenture - viena geriausių darbo vietų pasaulyjeAccenture - viena geriausių darbo vietų pasaulyje

Šiandien technologijos yra esminis pokyčių veiksnys, o mes esame vieni iš pasaulio lyderių, 
padedančių skatinti šiuos pokyčius ir palaikantys glaudžius ryšius su ekosistema. Savo stiprius 
technologinius gebėjimus deriname su atskirų industrijų išmanymu ir patirtimi, funkcinėmis ži- 
niomis ir pasauliniais įgyvendinimo pajėgumais. Dėl plataus paslaugų, sprendimų ir resursų spek-
tro, apimančio strategijas ir konsultacijas, technologijas, operacijas, „Industry X“ ir „Accenture 
Song“, galime pasiekti reikšmingų rezultatų.
Žurnalas „Fortune“ mus pripažino viena iš labiausiai vertinamų pasaulio bendrovių ir jau penktus 
metus iš eilės esame Nr. 1 tarp vertingiausių IT paslaugų prekės ženklų.

ACCENTURE BALTICS

https://www.accenture.com/lv-en/about/company/about-latvia
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Kontaktai:Kontaktai:
Zanda Dame, el. paštas: Zanda Dame, el. paštas: zanda.dame@accenture.com zanda.dame@accenture.com 
Karina Innus, el. paštas: Karina Innus, el. paštas: karina.innus@accenture.comkarina.innus@accenture.com

Ateikite ir dirbkite pokyčių centreAteikite ir dirbkite pokyčių centre

Daugiausia dėmesio skiriame įvairiems tarpšakin-
iams technologiniams sprendimams, kurie apima 
įvairias pirmaujančias technologijų platformas, taip 
pat užsakomosioms inžinerijos, infrastruktūros ir 
debesų kompiuterijos paslaugoms, kurias teikiame 
klientams visame pasaulyje, todėl ieškome šių sričių 
ir specialybių talentų:

• „Core.Net“, „Microsoft Business Apps“;
• „Java“, „DevOps“, „Cloud Integrations“, „Sales-

force“, „Frontend“;
• Mobilumo, duomenų inžinieriai, SAP klientų pa-

tirties specialistai;
• SAP techniniai konsultantai;
• SAP funkciniai konsultantai;
• Kokybės inžinerijos ir IT projektų vadovai.

Atrask karjerą, kurią skatina tikslasAtrask karjerą, kurią skatina tikslas

Jei norite pradėti karjerą IT srityje, ieškokite mūsų nemokamų internetinių mokymo stovyklų 
pasiūlymų ir pateikite paraišką kuo anksčiau. „Bootcamp“ – tai nemokamas intensyvių moky-
mų rinkinys, kurį sudaro komandinio darbo, savarankiško mokymosi, seminarų ir praktinės 
patirties derinys.  Norėdami prisijungti prie „Bootcamp“, privalote turėti pagrindinių kodavi-
mo žinių. Taip pat reikės išlaikyti anglų kalbos ir techninį testą. Sėkmingai baigusiems „Boot-
camp“, pasiūlysime 3 mėnesių stažuotę. Sėkmingiausiems kandidatams siūloma nuolatinė dar-
bo sutartis su „Accenture“.
Informacinės technologijos yra viena iš tų sričių, kurioje, siekiant tobulėti, reikia nemažai žinių 
ir įžvalgų. Profesinis tobulėjimas yra mūsų veiklos pagrindas, todėl mokymasis „Accenture“ 
yra nuolatinė kelionė. Daugiau skaitykite čia.

ACCENTURE BALTICS

mailto:zanda.dame@accenture.com  
mailto:karina.innus@accenture.com 
https://bootcamp.lv/
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ADFORM

„Adform“ įkurta 2002 m. Kopenhagoje, Danijoje ir yra skaitmeninės reklamos technologijų lyderė, 
teikianti globalius, nepriklausomus ir visiškai integruotus „AdTech“ sprendimus. Mes, kaip įmonė, 
paverčiame programavimo kalbą ir kodų eilutes į realią vertę savo klientams! Šiuo metu „Adform“ 
dirba daugiau nei 650 darbuotojų, mūsų technologija naudojasi virš 30 000 klientų visame pasaulyje, 
o veiklą vykdome iš biurų, įsikūrusių daugiau nei 25 šalyse. Didžiuojamės, kad mumis pasitiki tokios 
įmonės kaip „BMW“, „Vodafone“, Vokietijos geležinkelių kompanija „Deutsche Bahn AG“. 

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?

Mūsų komandos „klijai“ – draugiški žmonės su itin 
ambicingais tikslais. Todėl ieškome komandos narių, 
kurie būtų iniciatyvūs, motyvuoti ir norėtų augti kar-
tu su „Adform“! Mums labai svarbu mandagumas, 
pagarba, pasitikėjimas vienas kitu (žinoma, ir noras 
linksmai praleisti laiką!).

Kokios karjeros perspektyvos eg-Kokios karjeros perspektyvos eg-
zistuoja Jūsų kompanijoje?zistuoja Jūsų kompanijoje?

Mes tikime, kas su „Adform“ gali 
augti visi, kurie to nori. Skatina-
me mokytis iš patyrusių įmonės 
specialistų vykdant plataus pro-
filio projektus, iššūkių kupinas 
užduotis, taip pat dalijantis ži- 
niomis susitikimų metu ir vi-
dinėse platformose. Nuolat 
vykdome praktikos programas 
tiek darbuotojams, tiek stu-
dentams, norėdami supažin-
dinti juos su skirtingų komandų 
darbu bei atsakomybėmis. Taip 
galime užtikrinti ne tik vertika-
lios, bet ir horizontalios karjeros 
galimybes įmonės viduje.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad 2022 m. net 125 „Adform“ 
darbuotojai pakeitė savo parei-
gas įmonės viduje. Tai įrodo, kad 
„Adform“ skatina augti kiek-    
vieną, kuris turi idėjų, rodo ini- 
ciatyvą ir prisiima atsakomybę.

Įdomu sužinoti daugiau? Prisijunk prie mūsų ir kartu kurkime „AdTech“ ateitį! Įdomu sužinoti daugiau? Prisijunk prie mūsų ir kartu kurkime „AdTech“ ateitį! 
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ADFORM

Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

„Adform“ sukūrė nepriklausomą ir visiškai integruotą reklamos platformą, kuri yra unikali visame 
pasaulyje. „AdTech“ sritis yra išskirtinio masto, todėl tam, kad galėtume konkuruoti su tokiais šios 
rinkos milžinais kaip „Google“ ar „Meta“, turime mesti iššūkį sau patiems ir kurti naujas žaidimo 
taisykles. „Adform“ nuolat žengia technologijų priešakyje bei diega naujoves šioje rinkoje. 

Stipri įmonės kultūra paremta vertybėmis, kurios mus lydi kiekviename žingsnyje: dėmesys ku- 
riant vertę klientui, pagarbus elgesys, atsakomybės prisiėmimas, rūpestis, komandinis darbas, am-
bicingumas ir tvirtybė priimant sprendimus.

Kontaktai:Kontaktai:
Talent Acquisition Talent Acquisition 
el. p. TalentAcquisition@adform.comel. p. TalentAcquisition@adform.com

Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandidatams?Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandidatams?

Dažnai ieškome jaunų „Dev&IT“ bei klientų aptar-
navimo specialistų. Taip pat „Adform“ nuolat siūlo 
apmokamas praktikos galimybes įvairiose koman-
dose. Tikime, kad įgūdžių galima išmokti, o svar-
biausia yra požiūris, noras tobulėti ir nuolat moky-
tis! Skiriame daug dėmesio tam, kad darbuotojai 
galėtų nuolat augti tiek kaip specialistai, tiek kaip 
asmenybės – kuriame vidines mokymų programos, 
skiriame mentorius. Taip pat skatiname darbuotojus 
būti proaktyviems, mokytis kiekvieną dieną ir pa- 
tiems skirti dėmesio asmeniniam augimui.

Viena iš „Adform“ iniciatyvų – „Merginų Tech die-
na“, kuria siekėme skatinti lyčių įvairovę IT srityje. 
Renginio metu 8–12 klasių moksleives ir moteris, 
norinčias persikvalifikuoti į IT sritį, pakvietėme at-
vykti į „Adform“ susipažinti su įmone, mūsų biuru, 
čia dirbančiais skirtingų sričių specialistais.  Dalyvės 
taip pat galėjo sužinoti darbo IT srityje išskirtinu-
mus, atlikti mūsų kolegų paruoštą praktinę užduotį.



30

AmerisourceBergen

„AmerisourceBergen“ – tarptautinė kompanija, daranti teigiamą poveikį žmonių ir bendruomenių 
sveikatai visame pasaulyje skatindama vaistų ir sveikatos priežiūros produktų kūrimą ir tiekimą. Būda-
mi pasaulyje lyderiaujančia sveikatos priežiūros įmone, kurios pagrindinė veikla – vaistų platinimas 
ir sprendimai gamintojams, vaistinėms ir paslaugų teikėjams, mes užtikriname neprilygstamą jų pri- 
einamumą, veiksmingumą ir patikimumą žmonių ir gyvūnų sveikatai. Mus, komandos narius, vienija 
atsakomybė kurti sveikesnę ateitį.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?

Darbą „AmerisourceBergen“ grindžiame vertybėmis, 
kuriomis vadovaujamės kasdien: teikiame pirmeny-
bę žmonėms, jų sveikatai ir gerovei – tiek organizaci-
joje, tiek už jos ribų; švenčiame individualumą bei 
veikiame drauge ir atvirai; esame sprendimo dalis; 
mąstome plačiai bei susitelkiame kliento labui. Ti-
kimės, kad mūsų idealiam kandidatui šios vertybės 
bus artimos. Labai vertiname kandidatų kompetenci-
jas ir tarpasmeninius įgūdžius, reikalingus pozicijai, 
gebėjimą prisitaikyti prie greitai kintančių aplinkybių, 
konstruktyviai bendrauti bei atvirumą naujovėms. 

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

„AmerisourceBergen“ dirba daug įvairių komandų: 
IT, žmogiškųjų išteklių (HR), finansų ir apskaitos, 
duomenų mokslo ir analitikos, logistikos ir tiekimo 
grandinių valdymo, klientų aptarnavimo ir kt. Skir- 
tingų sričių atstovų bendradarbiavimas įmonėje su-
teikia galimybę susipažinti su kolegų darbo specifika. 
Mes investuojame į darbuotojų tobulėjimą per moky-
mo programas, mentorystę ir praktikas taip užtikrin-
dami, kad darbuotojai ne tik įgytų įgūdžių ir žinių, rei-
kalingų jų pareigoms atlikti, bet ir galėtų atrasti kitas 
dominančias komandas. Mūsų įmonėje galima įvairi 
karjera – ir vertikali, ir horizontali, tad būtent dėl šios 
priežasties skatiname asmenybės bei profesinį augin-
imą ir tobulėjimą.
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AmerisourceBergen

Kontaktai:Kontaktai:
Elena Juzenaite, Elena Juzenaite, 
el. paštas: el. paštas: elena.juzenaite@worldcourier.ltelena.juzenaite@worldcourier.lt

Kuo Jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių?Kuo Jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių?

Šį mėnesį Varšuvoje vykusiuose apdovano-
jimuose buvome įvertinti kaip dinamiškiau-
sias ir įtraukiausias paslaugų centras Vidurio 
ir Rytų Europos regione, taip bat buvome pri-
pažinti už geriausią įmonės socialinės atsa-
komybės projektą bei pagalbą Ukrainai. Šie 
tarptautiniai įvertinimai dar kartą įrodė, kad 
dėdami pastangas į darbuotojų gerovę, jų įver-
tinimą, gerą savijautą darbe, darbo-poilsio ba- 
lansą ir užtikrindami sąlygas augti ir tobulėti 
kuriame bendruomenę, kurios nariu būti gera. 

„AmerisourceBergen“ kuriame aplinką, kurioje skatinamas komandos „AmerisourceBergen“ kuriame aplinką, kurioje skatinamas komandos 
narių individualumas ir dalijimasis idėjomis – didžiuojamės narių individualumas ir dalijimasis idėjomis – didžiuojamės 

savo įgyvendintais projektais.  savo įgyvendintais projektais.  

Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandi-Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandi-
datams?datams?

Šiandien „AmerisourceBergen“ prie komandos 
kviečia prisijungti įvairių kompetencijų ir pa-
tirčių sukaupusius kolegas. Daugiausia atvirų rolių 
siūloma  ITIT  srityje, taip pat ieškomi komandos na-      
riai, turintys patirties finansų, žmogiškųjų išteklių finansų, žmogiškųjų išteklių 
(HR), klientų aptarnavimo, duomenų analitikos ir (HR), klientų aptarnavimo, duomenų analitikos ir 
operacijų srityse.operacijų srityse.

mailto:elena.juzenaite@worldcourier.lt
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AUDIFINA

UAB „Audifina“ yra didžiausia lietuvišku vardu veikianti audito įmonė, daugiau kaip du dešimtmečius 
teikianti audito, apskaitos, mokesčių ir konsultacines paslaugas dideliems vietiniams ir užsienio klien-
tams. Siūlome platų profesionalių paslaugų spektrą – nuo kasdienių verslo užsakomųjų paslaugų iki 
sudėtingų verslo sprendimų.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandidatams?Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandidatams?

„Audifina“ visuomet atvira asmenims, siekiantiems 
augti ir tobulėti finansų, audito, mokesčių ir apskai-
tos srityje. Visus metus studentams siūlome prak-
tikos galimybes, o praktikos metu įdėjusiems dau-
giausiai pastangų ir parodžiusiems gerus rezultatus, 
siūlome ir galimybę įsidarbinti. 
Taip pat šiuo metu turime laisvas pozicijas specia-
listams su patirtimi, ieškome vyr. buhalterio ir audi-
toriaus padėjėjo. Na, o jei atsirastų asmuo, kuris savo 
ateitį matytų mokesčių ar finansų analitikos srityje, 
taip pat labai lauksime atsiųsto gyvenimo aprašymo.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam Kokie reikalavimai keliami potencialiam 
darbuotojui?darbuotojui?

Kasdienėje veikloje ypač vertiname ko-
mandinį darbą – ne kartą įsitikinome, 
jog kartu galime nuveikti gerokai dau-        
giau. Didžiuojamės, jog komandoje mums 
pavyko sukurti atsakomybės ir pasitikėji-
mo atmosferą. Vertiname ir branginame 
patyrusius, ambicingus, visą gyvenimą 
besimokančius, besidominčius naujovėmis 
ir nesiliaujančius dalintis savo sukaup-
tomis žiniomis su kolegomis darbuotojus. 
Skatiname naują, drąsų požiūrį, inovaty- 
vias idėjas, norą tobulėti ir atsakomybės 
puoselėjimą.
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AUDIFINA

Kontaktai:Kontaktai:
karjera@audifina.ltkarjera@audifina.lt
www.audifina.ltwww.audifina.lt

Mūsų siekis – sukurti verslui aplinką, įgalinančią veikti užtikrintai ir priimti Mūsų siekis – sukurti verslui aplinką, įgalinančią veikti užtikrintai ir priimti 
geriausius verslo sprendimus.geriausius verslo sprendimus.

Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

Drąsiai galime teigti, kad mūsų puoselėjama vi-
dinė kultūra yra mūsų didžiausia stiprybė ir iš-
skirtinumas. Labai vertiname tai, kokią vidinę 
kultūrą sukūrėme per daugelį metų, todėl priim-
dami į komandą naujus narius, ieškome „audi-
finiečio DNR“ turinčio kandidato. Prisijungęs 
prie mūsų komandos niekada neliksi vienas su 
savo problemomis – nors esame nuolat auganti 
komanda, visuomet vadovaujamės taisykle „vie-
nas už visus ir visi už vieną“ ir taip kartu siekiame 
bendrų tikslų. Esame tie, kurie ne tik išklauso, bet 
ir išgirsta savo darbuotojus.

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų 
kompanijoje?kompanijoje?

Visuomet stengiamės motyvuoti augti savo dar-
buotojus. Nuo pat pirmųjų žingsnių „Audifinoje“ 
aiškiai ir atvirai komunikuojame apie mokymosi 
bei karjeros galimybes. Galime pasidžiaugti ne 
vienu užaugintu darbuotoju, kuris savo karjeros 
kelią pradėjo mūsų įmonėje kaip praktikantas ar 
jaunesnysis specialistas, o šiuo metu užima aukš-
tas pozicijas. Tai rodo, kad mūsų žodžiai nėra tik 
pažadai o ambicingi ir motyvuoti darbuotojai gali 
ne tik tobulėti savo profesinėje srityje, bet ir kilti 
karjeros laiptais.

mailto:karjera@audifina.lt
http://www.audifina.lt
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BANKERA

Lietuvių įkurta finansinių technologijų (FinTech) įmonė „Bankera“, valdanti informacinių technologi-
jų (IT) ir kompetencijų centrą Lietuvoje, kuris teikia programavimo ir kitas IT sprendimų paslaugas. 
2022 m. „Bankera“ pripažinta TOP darbdaviu. Tai reiškia, kad kuriame tokią darbo aplinką, kurio-
je skatinamas darbuotojų augimas, galimybė prisidėti prie naujausių technologijų kūrimo, tad susi-
laukiame pakankamai didelio susidomėjimo ir noro dirbti būtent mūsų įmonėje. 

Kokie reikalavimai keliami po-Kokie reikalavimai keliami po-
tencialiam kandidatui?tencialiam kandidatui?

Svarbiausia yra noras mokytis, 
tobulėti ir aktyviai siekti tikslų. 
„Bankera“ yra įdarbinusi ne vieną 
darbuotoją, neturintį darbinės 
patirties, bet pasižymintį puikiais 
akademiniais rezultatais ar pa-
siekimais. „Bankera“ yra tarptau-
tinė įmonė, tad pagrindinis reika-
lavimas yra puikios anglų kalbos 
žinios ir proaktyvumas. Norintys 
pradėti savo karjerą „FinTech“ 
sferoje nuo „pažink savo klientą“ 
pozicijos, turėtų pasižymėti ati-
dumu ir gebėjimu priimti spren-
dimus, o „klientų aptarnavimo 
specialisto“ pareigybėje svarbu 
įsigilinti į kiekvieno kliento prob-
lemą, atsakyti į visus kylančius 
klausimus.

Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

Suteikiame papildomus apmokamus laisvadienius mokslams, papildomas atostogų dienas. Dalyvau-
jame komandų formavimo renginiuose, įvairiose konferencijose, seminaruose bei organizuojame vasa-
ros ir žiemos renginius siekdami stiprinti tarpusavio ryšį. Be to, rūpinamės ir darbuotojų sveikata, tad 
suteikiame metines sporto klubo narsytes. 
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BANKERA

Kontaktai:Kontaktai:
el.p. careers@bankera.comel.p. careers@bankera.com

Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandi-Kokias pozicijas siūlote potencialiems kandi-
datams?datams?

Sparčiai auganti „Bankera“ komanda siūlo kartu 
kopti karjeros laiptais teisės, psichologijos, rinko-
daros, grafinio dizaino, užsienio kalbų ar kitas studi-
jų kryptis pasirinkusiam jaunimui. Prie komandos 
prisijungti kviečiami įvairių sričių – klientų aptar-
navimo ar pinigų plovimo prevencijos – specialistai. 
Taip pat kviečiame ne tik finansininkus bei komu-
nikacijos specialistus, tačiau ir IT srities specialistus, 
besidominčius programavimo kalbomis, mobilių-
jų aplikacijų programuotojus, kokybės užtikri- 
nimo, kibernetinio saugumo specialistus ir kitus.

Kokios karjeros perspektyvos egzis- Kokios karjeros perspektyvos egzis- 
tuoja Jūsų kompanijoje?tuoja Jūsų kompanijoje?

Tikime, kad įmonės pasiekimai ir 
rezultatai priklauso nuo darbuotojų, 
kurie yra savo srities profesionalai, 
tad suteikiame galimybės nuolat sem-
tis žinių ir tobulėti – mokytis ne tik 
įmonės viduje, dirbant su savo srities 
profesionalais, bet ir išorėje dalyvau-
jant seminaruose bei konferencijose.
Šiai dienai turime daug atvirų pozici-
jų: nuo startinių iki vadovaujančių, 
nuo darbo klientų aptarnavimo, ver-
timo, marketingo iki IT ir verslo          
vystymo skyrių. 

Esame viena sparčiausiai augančių „FinTech“ įmonių Lietuvoje. Stengiamės, Esame viena sparčiausiai augančių „FinTech“ įmonių Lietuvoje. Stengiamės, 
kad mūsų komandos nariai ne tik turėtų palankias sąlygas augti kaip savo kad mūsų komandos nariai ne tik turėtų palankias sąlygas augti kaip savo 

srities specialistai, bet ir kad kiekvienam būtų gera dirbti drauge. srities specialistai, bet ir kad kiekvienam būtų gera dirbti drauge. 
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BITĖ

„Bitė Lietuva“ – plataus spektro skaitmenines paslaugas teikianti bendrovė. Teikiame ryšio, namų in-
terneto, išmaniosios televizijos paslaugas, taip pat prekiaujame įvairių gamintojų įranga ir aksesuarais. 
Siekiame, kad kvapą gniaužiančios technologijos neliktų už inovacijų konferencijų durų. Tikime, kad 
technologijos turi palengvinti kasdienybę namuose ir darbe, todėl išmanius sprendimus paverčiame 
paprastomis ir patogiomis paslaugomis.

Šiuo metu išskirtinį dėmesį skiriame naujos kartos – 5G – tinklo Šiuo metu išskirtinį dėmesį skiriame naujos kartos – 5G – tinklo 
statybai ir jau turimo tinklo modernizavimui. Tai didžiausiasstatybai ir jau turimo tinklo modernizavimui. Tai didžiausias

investicinis projektas bendrovės istorijoje, kurio metu investuojame investicinis projektas bendrovės istorijoje, kurio metu investuojame 
100 mln. eurų. Didžiulių planų įgyvendinimui išskirtinai plečiame IT, 100 mln. eurų. Didžiulių planų įgyvendinimui išskirtinai plečiame IT, 

inžinerijos ekspertų komandas. inžinerijos ekspertų komandas. 

Kokios karjeros perspektyvos Kokios karjeros perspektyvos 
egzistuoja Jūsų kompanijoje?egzistuoja Jūsų kompanijoje?

„Bitėje“ galime pasiūlyti neri-
botas galimybes kilti karjeros 
laiptais – šiuo metu daugiau nei 
pusė darbuotojų sėkmingai dar-
buojasi naujai užimtose pozici-
jose, o didžioji dalis vadovų ko-
mandos yra užaugę „Bitėje“.  
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BITĖ

Kontaktai:Kontaktai:
Rasa Ilgūnienė Rasa Ilgūnienė 
Talentų paieškos ir atrankos specialistė Talentų paieškos ir atrankos specialistė 
+37061606876+37061606876
Rasa.Ilguniene@bite.ltRasa.Ilguniene@bite.lt

Kokie reikalavimai keliami potencialiam Kokie reikalavimai keliami potencialiam 
kandidatui?kandidatui?

Iš būsimo darbuotojo pirmiausia ti-
kimės didžiulio užsidegimo mokytis, to-
bulėti, kasdien siekti geriausio rezultato. 
Tikime, kad tai padeda pasiekti ne tik 
„Bitės“ puoselėjamas kūrybiškumas, ko-
mandiškumas, bet ir startuoliška kultūra. 
Esame išskirtinai greita, moderni organi-
zacija, kurioje orientuojamės į rezultatą, 
o ne į procesą. Tarpusavyje bendraujame 
atvirai, betarpiškai, visada siekiame per-
galių, tačiau nepamirštame jų ir atšvęsti. 

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių 
savo sferoje?savo sferoje?

Pernai „Bitė“ buvo įvertinta tarp-
tautiniu „Inspiring Workplaces“ 
apdovanojimu už inovatyvią, į dar-
buotojus orientuotą ir įkvepiančią 
vidinę kultūrą. „Bitė“ buvo vienin-
telė Lietuvos bendrovė, patekusi tarp 
50 pažangiausių darbdavių Europos, 
Vidurio Rytų ir Afrikos regionuose. 
Taip pat „Bitė“ 3 metus iš eilės pelnė 
geriausio darbdavio titulą tarptauti- 
niame „Best Employers“ tyrime, kurį 
kasmet atlieka tarptautinė personalo 
valdymo bendrovė „Kincentric“.
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CITCO

 „Citco“ yra pasaulinė investicinių fondų bei su jais susijusio turto valdymo paslaugų  lyderė, turinti dau-
giau nei 50 biurų visame pasaulyje. Turėdami daugiau nei 2 trilijonus USD administruojamo turto, mes 
teikiame visapusiškus sprendimus ir išskirtines paslaugas, kad patenkintume klientų poreikius. Visame 
pasaulyje Grupės įmonės teikia platų paslaugų spektrą – fondų paslaugų ir santykių su investuotojais, 
bankininkystės, depozitoriumo ir saugojimo paslaugų, technologijų ir paslaugų valdymo srityse.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams? Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams? 

Mes siūlome platų darbo vietų spektrą, nes aktyviai ieškome ryškių ir talentingų darbuotojų, kurie 
galėtų prisijungti prie mūsų tarptautinės įmonės finansų, apskaitos ir teisės srityse. Kviečiame kan-
didatuoti į mūsų vasaros praktikos programą tiek apskaitos, tiek teisės skyriuose.
 
Sėkmingai baigus praktiką ar įgijus diplomą, siūlome galimybę įsidarbinti pilnu etatu tokiose 
pozicijose kaip: jaunesnysis buhalteris, fondo buhalteris, jaunesnysis finansų analitikas, jaunesnysis 
teisininkas ir daugelis kitų. Kviečiame peržiūrėti mūsų siūlomas darbo vietas ir rasti sau tinka-     
miausią karjeros variantą!
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CITCO

Kontaktai:Kontaktai:
Vilnius-recruitment@citco.comVilnius-recruitment@citco.com  
www.citco.com/careerswww.citco.com/careers

Norėdami rasti daugiau informacijos apie dabartines mūsų darbo vietas, Norėdami rasti daugiau informacijos apie dabartines mūsų darbo vietas, 
apsilankykiteapsilankykite https://jobs.jobvite.com/citco/jobs. https://jobs.jobvite.com/citco/jobs.

Ko tikitės iš potencialų kandidatų?Ko tikitės iš potencialų kandidatų?

Ieškome kandidatų, turinčių finansų, ekono-
mikos, verslo administravimo, matematikos 
arba teisės išsilavinimą. Esame tarptautinė 
įmonė, todėl tikimės, kad kandidatai ge-
rai mokėtų anglų kalbą. Taip pat norinčių 
mokytis, energingų, lanksčių, savarankiškų, 
susitelkusių ir į klientus orientuotų kandidatų.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Kaip svarbus „Citco“ komandos narys, suremsite pečius su pripažintais savo srities profesionalais bei 
teiksite aukščiausio pasaulinio lygio paslaugas kompleksinėms mūsų klientų fondų struktūroms. Taip 
pat dirbsite su tarptautinėmis įmonėmis, korporacijomis ir privačiais klientais, teikdami jiems įvairia-
pusę paramą bei konsultacijas. Jūs būsite įmonės pagrindas kuriant ir plėtojant santykius su klientais, 
bei užtikrinant įmonės augimą.

Kokios karjeros perspektyvos yra galimos Kokios karjeros perspektyvos yra galimos 
jūsų kompanijoje?jūsų kompanijoje?

„Citco“ didžiuojasi savo paslaugų ir inovaci-
jų istorija, trunkančia daugiau nei 75 metus. 
Kviečiame siekti karjeros galimybių: apskai-
tos ir finansų; ryšių su investuotojais; banki-
ninkystės; rizikos ir vertinimo; santykių su 
klientais valdymo ir kitose srityse. 

mailto:Vilnius-recruitment@citco.com
http://www.citco.com/careers
https://jobs.jobvite.com/citco/jobs
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ERST & YOUNG

Mes esame pokyčių agentai ir kibernetikos guru. Efektyvumo gerintojai ir problemų sprendėjai. 
Duomenų mokslininkai ir idėjų generatoriai. Programuotojai ir programinės įrangos kūrėjai. Valdome 
rizikas ir kuriame pasitikėjimą. EY (“Ernst&Young”) – pasaulinė audito, mokesčių, strategijos ir san-
dorių paslaugų lyderė, padedanti spręsti klientų iššūkius ir kurti veiksmingesnį pasaulį. 

EY komandoje visame pasaulyje dirba daugiau kaip 300 000 žmonių, EY komandoje visame pasaulyje dirba daugiau kaip 300 000 žmonių, 
o Baltijos šalyse Jūsų laukia daugiau nei 800 specialistų.o Baltijos šalyse Jūsų laukia daugiau nei 800 specialistų.

Drąsios ambicijos - tai tik pradžia. Pasinaudokite mūsų pasauline patirtimi, mūsų sukurtomis tech-
nologijomis, kultūra ir žmonėmis, kad išnaudotumėte visas galimybes. Mokykitės iš geriausių, leiskite 
sau būti smalsiems, užduokite sumanesnius klausimus, kad gautumėte geresnius atsakymus ir kartu 
kurtumėme veiksmingesnį pasaulį.

Išskirtinę EY patirtį kuriate jūs patys.



41

ERST & YOUNG

Daugiau informacijos:Daugiau informacijos:
www.ey.comwww.ey.com

EY tikslas - kurti veiksmingesnį pasaulį.EY tikslas - kurti veiksmingesnį pasaulį.
Keičiame įprastos karjeros patirtį ir ugdome 
transformuojančius lyderius - tokius, kokių 
reikia pasauliui.

Karjeros galimybės mūsų įmonėje Karjeros galimybės mūsų įmonėje 
Įgykite patirties lokaliuose ir tarptautiniuose Įgykite patirties lokaliuose ir tarptautiniuose 
projektuose.Tapkite apskaitos, finansų, audito, projektuose.Tapkite apskaitos, finansų, audito, 
strategijos, konsultavimo, mokesčių ir kitų sričių strategijos, konsultavimo, mokesčių ir kitų sričių 
ekspertu.ekspertu.

KonsultavimasKonsultavimas
Padėkite kurti veiksmingesnį pasaulį ir keiskite Padėkite kurti veiksmingesnį pasaulį ir keiskite 
verslą, pasitelkdami žmonių, technologijų ir in-verslą, pasitelkdami žmonių, technologijų ir in-
ovacijų galią.ovacijų galią.

Užtikrinimo paslaugosUžtikrinimo paslaugos
Būkite novatoriumi ir problemų sprendėju, Būkite novatoriumi ir problemų sprendėju, 
padedančiu veikti geriau sudėtingam pasauliui.padedančiu veikti geriau sudėtingam pasauliui.

MokesčiaiMokesčiai
Dalinkitės naujomis perspektyvomis, Dalinkitės naujomis perspektyvomis, 
padedančiomis kurti strategiją ir priimti pagrįs-padedančiomis kurti strategiją ir priimti pagrįs-
tus verslo sprendimus.tus verslo sprendimus.

Sandoriai ir įmonių finansaiSandoriai ir įmonių finansai
Užimkite svarbų vaidmenį padėdami klientams Užimkite svarbų vaidmenį padėdami klientams 
kurti savo ekosistemas ir iš naujo atrasti save kurti savo ekosistemas ir iš naujo atrasti save 
siekiant geresnės ateities.siekiant geresnės ateities.

Finansinės paslaugosFinansinės paslaugos
Prisijunkite prie pasaulinės smalsių ir kūrybingų 
žmonių bendruomenės integruotame finansinių 
paslaugų versle.

Darbuotojų, organizacijų valdymo konsultacijosDarbuotojų, organizacijų valdymo konsultacijos
Padėkite įmonėms kuo geriau valdyti savo re-Padėkite įmonėms kuo geriau valdyti savo re-
sursą ir kurti geresnius darbo metodus.sursą ir kurti geresnius darbo metodus.

http://www.ey.com
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GUIDEHOUSE

„Guidehouse“ yra pasaulinė konsultavimo įmonė, teikianti vadybos, technologijų ir rizikos valdymo 
paslaugas viešajam bei privačiajam sektoriams. Sujungdami viešojo ir privataus sektorių žinias bei ver-
slo ekspertizės įrankius, padedame klientams susidoroti su tokiais svarbiais iššiūkiais kaip jiems nusta-
tytų reglamentų laikymasis.  Įmonėje dirba daugiau nei 12 000 profesionalų, vykdome veiklą daugiau 
negu 50 šalių. 

Guidehouse Lietuva yra vienas iš svarbiausių finansines paslaugas Guidehouse Lietuva yra vienas iš svarbiausių finansines paslaugas 
teikiančių įmonės padalinių. Mūsų įmonėje dirba daugiau nei 300 teikiančių įmonės padalinių. Mūsų įmonėje dirba daugiau nei 300 

darbuotojų. Nuolat augame ir ieškome kolegų, norinčių pradėti darbuotojų. Nuolat augame ir ieškome kolegų, norinčių pradėti 
karjerą perspektyvioje finansinių nusikaltimų tyrimo srityje. karjerą perspektyvioje finansinių nusikaltimų tyrimo srityje. 

Keliami reikalavimai kandidatui:Keliami reikalavimai kandidatui:

Gebėjimas kalbėti ir rašyti angliškai laisvai. Pa-
pildomos kalbos mokėjimas – privalumas.
Puikūs analitiniai įgūdžiai.
Stiprios Microsoft Excel ir Microsoft Word    
programų žinios.
Gebėjimas kūrybiškai spręsti problemas ben-
dradarbiaujant su kolegomis.
Gebėjimas greitai mokytis, noras gilinti darbo 
srities bei technologines žinias. 

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

„Guidehouse“ nori dirbti su žingeidžiais ir turinčiais 
stiprų atsakomybės jausmą asmenimis, kuriems kova 
su finansiniais nusikaltimais būtų prasminga veikla ir 
gyvenimo būdas. Mes siūlome konkurencingus atlygi-
us ir privalumus, skirtus padėti darbuotojui plėsti savo 
žinių ratą ir augti mūsų įmonėje.
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GUIDEHOUSE

Kontaktai:Kontaktai:
ltrecruitment@guidehouse.comltrecruitment@guidehouse.com

Siūlomos pozicijos:Siūlomos pozicijos:

Jaunesnysis pinigų plovimo prevencijos anal-Jaunesnysis pinigų plovimo prevencijos anal-
itikasitikas – tai atradimų kupinas darbas, kuriam 
reikalingi puikūs analitiniai gebėjimai. Dalis 
darbo yra susijusi su finansinių nusikaltimų 
atpažinimu ir prevencija, dalis – su išsamesniu 
veiklos tyrimu bei pagalba teisėsaugai 
sugaunant ,,blogiukus“. 
Dirbant kai kuriuose projektuose, tau reikės 
aptikti įtartinas ar neteisėtas kriptovaliutų 
operacijas bei atskleisti tikrąją jų savininkų 
tapatybę. Šiuo metu kripto valiutų operacijų 
analizavimas yra svarbiausias įrankis tiriant su 
kripto valiutomis susijusias neteisėtas veikas. 

Kokybės užtikrinimo analitikas Kokybės užtikrinimo analitikas – esminė fi-
nansinių įstaigų funkcija, užtikrinti įmonės 
reglamentų laikymąsi užkertant kelią poten-
cialiems nusikaltimams. Tau reikės atlikti įspė-
jimų bei atvejų analizę, atpažinti tyrimo spragas 
bei pateikti profesionalius, su tyrimu susijusius 
komentarus ir išvadas

Karjeros perspektyvos mūsų kompanijoje: Karjeros perspektyvos mūsų kompanijoje: 

„Guidehouse“ yra lygių galimybių darbdavys ir taiko objektyvius kriterijus potencialiam tin-
kamumui įvertinti. Kiekvienam norinčiam suteikiame galimybes mokintis ir gilinti žinias bei 
tapti pinigų plovimo prevencijos specialistais ar ekspertais. Esame įsipareigoję užtikrinti ly-
giavertį, darbuotojų ir kandidatų atrankos procesą ir siekiame, kad nė vienas darbuotojas 
nebūtų traktuojamas mažiau palankiai dėl rasės, odos spalvos, tautybės, religijos, etninė ar tau-
tinės kilmės, amžiaus, lyties, šeiminės padėties, seksualinės orientacijos arba negalios. 

mailto:ltrecruitment@guidehouse.com 
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IKI

„Iki“ Lietuvoje veikia jau 30 metų ir šiandien yra vienas didžiausių prekybos tinklų bei darbdavių šaly-
je. „Iki“ svajonių komanda kasdien dirba tam, kad pirkėjams ne tik už geriausią kainą pasiūlytų platų 
šviežių, kokybiškų produktų pasirinkimą arti namų, bet ir iš esmės gerintų jų apsipirkimo patirtį. Todėl 
„Iki“ nuolat diegia inovacijas ir kuria tai, kas šiandien dar neegzistuoja, tačiau keičia apsipirkimą rytoj. 
Nuo pirmųjų savitarnos kasų iki pirmųjų autonominių parduotuvių – „Iki“ drąsiai laužo senus ir kuria 
naujus rinkos standartus. „Iki“ priklauso tarptautinei Europoje lyderiaujančiai mažmeninės prekybos 
grupei „Rewe“ bei valdo internetinės prekybos startuolį „LastMile“.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems Kokias pozicijas siūlote potencialiems 
darbuotojams?darbuotojams?

„Iki“ yra viena didžiausių šalies 
mažmeninės prekybos įmonių, turinti 
beveik 6 tūkst. darbuotojų. Džiaugiamės, 
jog galime pasiūlyti daug ir įvairių dar-
bo pozicijų – ieškome analitikų, finansų 
kontrolierių, kategorijos vadybininkų, 
rinkodaros projektų vadovų ir kitų sri-
čių specialistų. Taip pat galime pasiūlyti 
ir skirtingų praktikos pozicijų – „Iki“ 
dirbantys savo srities profesionalai no-
riai dalijasi sukaupta patirtimi ir padeda 
talentams atsiskleisti. 

Kokios karjeros perspektyvos Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos Jūsų kompanijoje?

„Iki“ skatiname vidinę karjerą ir padedame darbuotojams 
tobulėti. Kasmet net 15 proc. „Iki“ darbuotojų pakyla 
karjeros laiptais arba įmonės viduje keičia darbo kryptį. 
Tam nesvarbus nei miestas, nei esamos pareigos – augti 
ir keistis mūsų tinkle galima esant bet kurioje pozicijoje. 
Be to, priklausome Europoje lyderiaujančiai mažmeninės 
prekybos grupei „Rewe“, tad mūsų darbuotojai gali siekti 
ir tarptautinės karjeros. Šiemet ketiname įkurti vidinės 
karjeros centrą, kuriame darbuotojai galėtų konsultuotis, 
mokytis ir įgyti reikalingų įgūdžių.
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IKI

Kontaktai:Kontaktai:
Talentų pritraukimo ir atrankų specialistė Talentų pritraukimo ir atrankų specialistė Simona VenslovėSimona Venslovė
simona.venslove@iki.ltsimona.venslove@iki.lt
+370 690 72 710+370 690 72 710
www.iki.lt/karjerawww.iki.lt/karjera

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?

Labiausiai iš kandidatų į „Iki“ darbuotojų pozicijas tikimės „degančių akių“. Neretai besirenkant naują 
„Iki“ komandos narį jo motyvacija tampa svarbesnė už įgūdžius. Žinoma, patirtis ir kompetencijos taip 
pat reikalingos, tad savo srities specialistai ir profesionalai, kurie mėgaujasi tuo, ką daro, yra labai lauki-
ami „Iki“ komandoje. Mes dirbame itin dinamiškoje aplinkoje ir kartais aplinkybės reikalauja vienu 
metu daryti keletą darbų, todėl tikimės, kad mūsų būsimi kolegos bus pasiruošę tokius iššūkius priimti 
kaip normą. O dar svarbesnėmis normomis laikome pozityvumą ir komandiškumą. 

„Iki“ išskirtinumai yra inovatyvumas, tvarumas ir lankstumas. Į tvarumo sprendimus, „Iki“ išskirtinumai yra inovatyvumas, tvarumas ir lankstumas. Į tvarumo sprendimus, 
pavyzdžiui, saulės jėgaines ant parduotuvių, šiemet planuojame investuoti 11 mln. Eur. pavyzdžiui, saulės jėgaines ant parduotuvių, šiemet planuojame investuoti 11 mln. Eur. 
Kalbant apie lankstumą, IKI darbuotojai gali dirbti hibridiniu būdu, derinti darbą su asme-Kalbant apie lankstumą, IKI darbuotojai gali dirbti hibridiniu būdu, derinti darbą su asme-
niniu gyvenimu ir mokslais, pasinaudoti net mėnesio trukmės „darbostogomis“ užsienyje. niniu gyvenimu ir mokslais, pasinaudoti net mėnesio trukmės „darbostogomis“ užsienyje. 
Stengiamės ne tik dėl lengvesnės pirkėjų, bet ir kiekvieno darbuotojo kasdienybės.Stengiamės ne tik dėl lengvesnės pirkėjų, bet ir kiekvieno darbuotojo kasdienybės.

 „Iki“ nežengia paskui tendencijas, o jas kuria. Nuo pirmųjų savitarnos kasų iki  „Iki“ nežengia paskui tendencijas, o jas kuria. Nuo pirmųjų savitarnos kasų iki 
pirmųjų autonominių parduotuvių – daugelį rinkos naujovių sukūrėme mes. pirmųjų autonominių parduotuvių – daugelį rinkos naujovių sukūrėme mes. 

http://www.iki.lt/karjera
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KPMG

KPMG – pasaulinis audito, mokesčių ir verslo konsultacijų įmonių tinklas, veikiantis net 143 pasaulio 
šalyse ir turintis daugiau nei 265 000 darbuotojų, kurie teikia aukščiausio lygio paslaugas, pasitelkdami 
ne tik savo žinias, bet ir pasaulinio tinklo patirtį.

Esame talentingų, ambicingų, energingų ir beprotiškai smagių žmonių komanda. Todėl jei mėgsti 
iššūkius, įgyti patirties, nori mokytis iš profesionalų ir dirbti socialiai atsakingų žmonių komandoje – 
prisijunk prie mūsų!

Tikimės, kad Tu:Tikimės, kad Tu:

• Esi įgijęs (-usi) išsilavinimą ekonomikos, 
finansų, verslo administravimo ar teisės sri-
tyse arba esi paskutinio kurso studentas (-ė);

• Mėgsti užduotis, kurios reikalauja analitinių 
gebėjimų ir kritinio mąstymo;

• Puikiai gebi bendrauti lietuvių ir anglų 
kalbomis;

• Esi komandos žmogus;
• Jautiesi tvirtai dirbdamas (-a) su „Excel“, 

„Word“ ir „PowerPoint“ programų paketu.

Karjeros perspektyvos KPMG:Karjeros perspektyvos KPMG:

• • Galimybė semtis patirties iš profesionalių kolegų dirbant su vietiniais ir tarptautiniais projektais;Galimybė semtis patirties iš profesionalių kolegų dirbant su vietiniais ir tarptautiniais projektais;
• • Nuolatiniai mokymai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kvalifikacijos kėlimas, konferencijos;Nuolatiniai mokymai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kvalifikacijos kėlimas, konferencijos;
• • Galimybė dalintis savo žiniomis ir patirtimi tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniame tinkle;Galimybė dalintis savo žiniomis ir patirtimi tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniame tinkle;
• • Galimybė inicijuoti projektus, siūlyti idėjas ir prisidėti prie jų įgyvendinimo;Galimybė inicijuoti projektus, siūlyti idėjas ir prisidėti prie jų įgyvendinimo;
• • Kasmet peržiūrima pozicija, atlyginimas ir pan.Kasmet peržiūrima pozicija, atlyginimas ir pan.
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KPMG

Kontaktai:Kontaktai:
apackeviciene@kpmg.comapackeviciene@kpmg.com
home.kpmg/lthome.kpmg/lt

Esame socialiai atsakinga įmonė, siekianti ne tik patraukliai atrodyti prieš Esame socialiai atsakinga įmonė, siekianti ne tik patraukliai atrodyti prieš 
savo darbuotojus, partnerius ir klientus, bet ir prisidėti prie savo darbuotojus, partnerius ir klientus, bet ir prisidėti prie 

visuomenės gerovės kūrimo.visuomenės gerovės kūrimo.

Kodėl rinktis KPMG?Kodėl rinktis KPMG?

Turime sukaupę jau 30 metų patirtį Lietuvoje. 
Mūsų darbai svarbūs klientams, rinkai ir visai vi-
suomenei, todėl norime dirbti su kolegomis, kurie 
į mus panašūs, turi panašias vertybes ir požiūrį. 

Mūsų vertybės Mūsų vertybės – tai kasdieninės veiklos 
gidas, nurodantis, kaip mes elgiamės, 
kaip priimame sprendimus ir kaip dir-
bame tarpusavyje, su klientais bei part-
neriais. Išskiriame 5 svarbiausias savo 
vertybes:

• „Integrity“ – darome tai, kas teisinga;
• „Excellence“ – niekada nesustojame 

mokytis ir tobulėti;
• „Courage“ – galvojame ir elgiamės 

drąsiai;
• „Together“ – gerbiame vienas kitą 

ir semiamės stiprybės iš mūsų skir-
tumų;

• „For Better“ – darome tai, kas svarbu.

https://kpmg.com/lt/lt/home.html
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STT

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) – pagrindinė antikorupcinė institucija Lietuvoje. STT ne tik tiria 
korupcinius nusikaltimus, bet ir skiria daug dėmesio korupcijos prevencijai, analitinei antikorupcinei 
žvalgybai ir antikorupcinio sąmoningumo didinimui. Tarnyboje dirbti pradedantys pareigūnai duoda 
priesaiką Tėvynei ir tapę agentais kartu su komanda dirba skaidresnės Lietuvos labui. 
STT centrinė būstinė yra Vilniuje, taip pat veikia ir teritorinės valdybos Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 
ir Šiauliuose, kurios yra atsakingos už veiklą visuose šalies regionuose.

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja 
tarnyboje?tarnyboje?

Tarnybos pradžia priklauso nuo turimos 
patirties ir kompetencijų, kiekvienu atve-
ju vertiname individualiai. Pati karjeros 
eiga priklauso nuo įdėtų pastangų ir dar-
bo rezultatų – Tarnyboje turime regla-
mentuotus skatinimo metodus, kuriuos 
naudojame vertindami kiekvieną STT 
pareigūną.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems Kokias pozicijas siūlote potencialiems 
darbuotojams?darbuotojams?

Prie STT agentų komandos prisijungti 
kviečiame baudžiamojo persekiojimo, 
analitinės antikorupcinės žvalgybos, 
korupcijos prevencijos, antikorupcin-
io sąmoningumo didinimo, informac-
inių technologijų, vidaus administravi-
mo ir viešųjų pirkimų srityse. Ieškome 
tiek jaunų, dar nebūtinai darbo patirties 
turinčių, naujų kolegų, tiek jau aukštesnes 
pozicijas galinčių užimti STT agentų.
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STT

Kviečiame savo CV ir motyvacinį laišką, Kviečiame savo CV ir motyvacinį laišką, 
kuriame būtų nurodyta pageidaujama kuriame būtų nurodyta pageidaujama 
veiklos sritis, siųsti el. paštu veiklos sritis, siųsti el. paštu karjera@stt.ltkarjera@stt.lt

Ko tikitės iš potencialaus kandidato?Ko tikitės iš potencialaus kandidato?

Potencialus kandidatas – asmuo, siejantis savo ateitį su 
Lietuva ir Tarnyba, norintis augti drauge su komanda, 
gebantis rasti geriausią sprendimą įvairiose situacijose ir 
galintis prisitaikyti prie greitai besikeičiančių aplinkybių. 
Ieškome įvairių kompetencijų ir skirtingas asmenines 
savybes turinčių būsimų pareigūnų. Kai kuriais atve-
jais išskirtinai ieškome kruopščių, dėmesingų detalėms 
ir individualias užduotis mėgstančių atlikti asmenų, ki-
tais atvejais – mėgstančių dirbti komandoje, nebijančių 
bendrauti su auditorija ir gebančių veikti stresinėse 
situacijose. Rinkdami tinkamiausią kandidatą visuo-                                              
met vertiname jo motyvaciją prisijungti prie Tarnybos.

Kodėl verta prisijungti prie Jūsų komandos?Kodėl verta prisijungti prie Jūsų komandos?

Prisijungti prie STT komandos verta, nes pas mus rasi motyvuotą komandą, galėsi tobulėti 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje vykstančiose tarptautinėse konferencijose ir veikiančiose or-
ganizacijose, pagal veiklos pobūdį galėsi prisidėti prie tarptautinių projektų. Taip pat siūlome 
kompensacijas studijoms, ilgesnes atostogas bei papildomą laiką savarankiškam mokymuisi. 
Organizuojame daug skirtingo pobūdžio vidinių iniciatyvų ir renginių, tad galėsi rasti sau 
artimiausius, kuriuose norėsi dalyvauti.

Svarbiausia – pradėjus dirbti STT, duosi priesaiką Tėvynei ir tapus Svarbiausia – pradėjus dirbti STT, duosi priesaiką Tėvynei ir tapus 
agentu (-e) kartu su komanda kursi skaidresnę Lietuvą. agentu (-e) kartu su komanda kursi skaidresnę Lietuvą. 

mailto:karjera@stt.lt
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TELIA

Esame vienos iš telekomunikacijų ir inovacijų lyderės regione – bendrovės „Telia Company“ – dalis. 
Rūpinamės modernios ryšių infrastruktūros diegimu ir plėtojimu, šiandien aktualių sprendimų vieša-
jam sektoriui, verslui ir vartotojams vystymu. Mūsų komandą Lietuvoje sudaro beveik 3 tūkst. specia- 
listų, užimančių 520 unikalių darbo pozicijų ir prisidedančių prie dabarties ir ateities paslaugų kūrimo. 
Siekiame būti ne tik inovatyvūs, bet ir draugiški aplinkai, puoselėti  įtrauktimiįtrauktimi, įvairove bei darbuotojų 
įgalinimu grįstą organizacijos kultūrą. Augančios mūsų komandos dalimi gali tapti ir Tu!

Telia – Let’s make better happenTelia – Let’s make better happen

Kokias karjeros galimybes siūlome?Kokias karjeros galimybes siūlome?

Nepriklausomai nuo užimamos 
pozicijos kiekvienas prisijungęs prie 
„Telia“ komandos„Telia“ komandos turi plačias karje-
ros galimybes ir neribotus horizontus 
tobulėjimui. Kilimas karjeros laipte-
liais ar horizontalus pozicijų keiti-
mas pagal darbuotojo interesus ir 
gebėjimus visuomet yra skatinamas 
ir palaikomas. Sėkmingai siekti savo 
karjeros tikslų darbuotojams mūsų 
organizacijoje padeda vidiniai ir 
išoriniai mokymai, kvalifikacijos kėli-
mo ir sertifikavimo kursai, skirtingų 
sričių akademijos, mentorių ir kolegų 
šešėliavimo programos. Siekiame 
mokytis vieni iš kitų, dalintis žinio-
mis ir patirtimi bei padėti vieni ki- 
tiems augti. Atrask tave dominančias 
pozicijas, tobulėk ir prisidėk prie 
technologinės ir skaitmeninės ateities 
kūrimo! Laukiame prisijungiant.Laukiame prisijungiant.

https://www.telia.lt/karjera/ivairove-itrauktis
https://www.telia.lt/karjera/kultura-ir-darbuotoju-istorijos
https://www.telia.lt/karjera
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TELIA

Kontaktai:Kontaktai:
www.telia.lt/karjerawww.telia.lt/karjera

Kokių kandidatų ieškome?Kokių kandidatų ieškome?

Plečiame talentingų, augti ir tobulėti pasiryžusių, iššūkių 
nebijančių specialistų komandą, kuriai yra patikėta didelė 
dalis šalies IT ir ryšių infrastruktūros, strateginiai, visai 
valstybei reikšmingi projektai, daugelio šalies įmonių 
ir institucijų informacinės sistemos ir tinklai. Kadangi 
esame orientuoti į technologinę pažangą, mūsų kom-
panijai reikia į ateitį žvelgti siekiančių žmonių. Prie mūsų 
prisijungti kviečiame ne tik patyrusius profesionalus, 
bet ir savo karjerą pradedančius, sau artimų jos krypčių 
ieškančius talentus. Savo profesinį kelią su mumis pradė-
jo daugybė geriausių savo srities specialistų.

Kokioms pozicijos ieškome kolegų?Kokioms pozicijos ieškome kolegų?

Savirealizacijos galimybių spektras mūsų įmonėje yra ypač platus – nuo IT sritiesIT srities, inžinerinių 
pozicijų, darbo duomenų analitikosduomenų analitikos  ir skaitmenizacijos srityje iki pareigybių klientų aptarnavi-klientų aptarnavi-
momo, , pardavimųpardavimų, procesų optimizavimo, verslo administravimoverslo administravimo ir kituose departamentuose. Mūsų 
įmonėje niekuomet netrūksta įdomių projektų ir veiklų, tokių kaip 5G įvedimas, „Telia Play“ „Telia Play“ 
platformos programavimasplatformos programavimas,  originalaus turinio kūrimas, duomenų centrų įrengimasduomenų centrų įrengimas ir palaiky-
mas, darbas su didžiausiais Lietuvos verslais, valstybinės debesijos infrastruktūros sukūrimas, e. 
komercijos sprendimų personalizavimas ir, žinoma, pagalba mūsų klientams.
Ne mažiau svarbų vaidmenį atlieka ir mūsų kompetencijų centras „Telia Global Services Lithu-
ania“, prie kurio kasmet prisijungia ir vertingą patirtį sukaupia daugiau kaip 350 specialistų. Čia 
specialistai dirba IT, ryšio, duomenų analitikos, programinės įrangos kūrimo, pirkimų, perso-
nalo valdymo, finansų komandose, užtikrindami bendrovės Baltijos šalių ir Šiaurės Europos skait-
meninės ekosistemos plėtrą. 

http://www.telia.lt/karjera
https://www.telia.lt/karjera/darbo-pasiulymai-programuotojams-it-specialistams
https://www.telia.lt/karjera/darbo-galimybes/duomenu-mokslas-ir-analitika
https://www.telia.lt/karjera/darbo-pasiulymai-klientu-aptarnavimo-srityje
https://www.telia.lt/karjera/darbo-pasiulymai-klientu-aptarnavimo-srityje
https://www.telia.lt/karjera/darbo-galimybes/pardavimai
https://www.telia.lt/karjera/darbo-galimybes/verslo-vadyba-ir-administravimas
https://www.telia.lt/karjera/telia-tv-technologiju-padalinys
https://www.telia.lt/karjera/telia-tv-technologiju-padalinys
https://www.telia.lt/karjera/darbo-galimybes/it-sistemu-valdymas


52

VINTED

„Vinted“ buvo įkurta 2008 m. Lietuvoje, o 2019 m. tapo pirmuoju šalies vienaragiu. Šiandien pagrin-
dinė būstinė vis dar yra Vilniuje, o biurai taip pat veikia Amsterdame, Berlyne, Utrechte ir Prahoje, 
kuriuose dirba daugiau nei 1 200 darbuotojų. „Vinted“, kurios misija – paversti naudotus daiktus pir-
muoju pasirinkimu, leidžia žmonėms parduoti ir pirkti dėvėtus drabužius ir buitinius daiktus vieniems 
iš kitų, padėdama šiems daiktams suteikti antrą ar net trečią gyvenimą. 

Kokie reikalavimai keliami potencialiam Kokie reikalavimai keliami potencialiam 
darbuotojui?darbuotojui?

Tikimės, kad kandidatų vertybės sutaps su 
įmonės vertybėmis ir kad tai bus žmonės, 
stipriai besidomintys sritimi, į kurią nori 
patekti, gebantys priimti grįžtamąjį ryši 
bei dirbti komandoje ir turintys stiprų at-
sakomybės jausmą. Šios kompetencijos yra 
įvertinamos atrankų proceso metu. Kiek- 
vienas atrankos proceso žingsnis vertina 
skirtingą sritį ar jų kombinaciją – po apli- 
kacijos pateikimas „Vinted“ vertybių verti-
nimo testas, o po jo kandidatai turės atlikti 
praktinę namų užduotį. Atrankos procesas 
užbaigiamas interviu. 
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VINTED

Kontaktai:Kontaktai:
future-careers@vinted.comfuture-careers@vinted.com

Vertiname ir stengiamės įgalinti karjeros kelio pradžioje esančius darbuotojus. Dėl šios priežasties 
„Vinted“ suformavo ateities karjeros komandą, kurios tikslas – auginti pradedančiuosius specialis-
tus. Šiandien esame paruošę šias programas:

• • „Vinternship“„Vinternship“ – tai 2 mėnesius trunkanti apmokama vasaros praktika, kurios metu dalyviai dalį 
laiko praleis su savo komanda gilindami žinias, susijusias su savo specialybe. Kartu su kitais pro-
gramos „vinternais“ dalyvaus įgūdžių mokymuose ir bendrų projektų kūrime. Šiemet ieškome 
daugiau nei 30 praktikantų, kurie išmėgintų save įvairiausiose srityse: dizaino, skaitmeninės 
rinkodaros, darbdavio įvaizdžio, duomenų analitikos, strategijos ir daugelyje kitų. Aplikuoti 
kviečiame iki kovo 26 d. Programa vyksta liepos 3 d. – rugsėjo 1 d.Programa vyksta liepos 3 d. – rugsėjo 1 d.

• • „Vinted inžinerijos akademija“„Vinted inžinerijos akademija“ – tai programa asmenims, žengiantiems pirmuosius profesinius 
žingsnius technologijų sektoriuje ir norintiems sukaupti daugiau praktinės patirties. Programa 
akademijoje prasideda nuo 2 mėnesių trukmės kursų, kurių metu dalyviai turės galimybę su-
sipažinti su „Vinted“ veikla, kultūra, misija, sužinoti daugiau apie naudojamas technologijas 
ir vykstančius darbus. Vėliau mokymasis tęsis pasirinktoje srityje, kur „Vinted“ darbuotojai ir 
išoriniai specialistai dalinsis savo patirtimi ir kartu dirbs prie realių vidinių projektų. Programa 
yra išskirtinė tuo, kad atrinkti kandidatai kaip „junior“ lygio specialistai bus įdarbinti „Vinted“ 
neterminuotam laikotarpiui. Aplikuok į pavasario grupę iki kovo 12 d. Nespėjai? Greitu metu 
turėsi galimybę aplikuoti į rudens grupę. Programa vyksta nuo gegužės 2 dPrograma vyksta nuo gegužės 2 d

Praktikos ir akademijos programos – tai tik dalis mūsų planų. Dirbsime Praktikos ir akademijos programos – tai tik dalis mūsų planų. Dirbsime 
kartu su mokyklomis, universitetais, nevyriausybinėmis organizacijomis, kartu su mokyklomis, universitetais, nevyriausybinėmis organizacijomis, 
kad kuo plačiau skleistume žinią, kaip atrodo darbas ir karjeros galimybės kad kuo plačiau skleistume žinią, kaip atrodo darbas ir karjeros galimybės 

technologijų sektoriuje.technologijų sektoriuje.

mailto:future-careers@vinted.com
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WIX

„Wix“ kuria pasaulinės klasės platformą, kuria naudojasi daugiau nei 200 milijonų vartotojų visame 
pasaulyje. Ši platforma suteikia galimybę kiekvienam išreikšti ir kurti save internete. Nesvarbu, esi 
verslininkas (-ė), dizaineris (-ė), kūrėjas (-a), muzikantas (-ė), fotografas (-ė) ar restorano savininkas 
(-ė), „Wix“ platformoje specialių funkcijų dėka galėsi paprastai ir stilingai susikurti profesionalią sve-
tainę bei valdyti savo verslą.

Kokie reikalavimai keliami Kokie reikalavimai keliami 
kandidatui?kandidatui?

Šiandien ieškome pro-
tingų, motyvuotų ir, svar-
biausia, gerų žmonių, kurie 
siektų tokio paties tikslo 
kaip ir mes – padėti „Wix“ 
klientams sklandžiai veikti 
mūsų platformoje, nesvar-
bu, kokias idėjas jie norėtų 
įgyvendinti.
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WIX

Kontaktai:Kontaktai:
viltes@wix.comviltes@wix.com
https://www.wixgrow.lt/https://www.wixgrow.lt/

Kokias karjeros galimybes siūlome?Kokias karjeros galimybes siūlome?

Šiandien Šiandien „Wix Grow“ programa„Wix Grow“ programa siūlo 6–9 mėn.  siūlo 6–9 mėn. 
apmokamą praktiką, kurios metu galėsi mokytis iš apmokamą praktiką, kurios metu galėsi mokytis iš 
mūsų geriausių programuotojų ir dirbti su „Wix“ mūsų geriausių programuotojų ir dirbti su „Wix“ 
profesionalų komandomis vystant realius produk-profesionalų komandomis vystant realius produk-
tus. Praktikos metu sužinosi, kaip dirbti plačiu tus. Praktikos metu sužinosi, kaip dirbti plačiu 
mastu bei spręsti sudėtingus iššūkius. Nesijaudink, mastu bei spręsti sudėtingus iššūkius. Nesijaudink, 
Tau padės Tavo mentorius.Tau padės Tavo mentorius.

Mes esame daugiau nei 5000 profesionalų komanda, dirbanti Mes esame daugiau nei 5000 profesionalų komanda, dirbanti 
vienoje unikaliausių darbo aplinkų pasaulyje – čia į darbą galima vienoje unikaliausių darbo aplinkų pasaulyje – čia į darbą galima 

ateiti net su savo šunimi! „Wix“ ofisai yra įsikūrę 4 žemynuose ateiti net su savo šunimi! „Wix“ ofisai yra įsikūrę 4 žemynuose 
ir 12 šalių, kur vienijame įvairius savo sričių specialistus, įkvėp-ir 12 šalių, kur vienijame įvairius savo sričių specialistus, įkvėp-

siančius Tave veikti kiekvieną dieną.siančius Tave veikti kiekvieną dieną.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių 
savo sferoje?savo sferoje?

Nepaisant techninio žingeidumo, 
mums labai svarbi darbinė kultūra, 
nuolatinis mokymasis ir asmeninis 
tobulėjimas. Jeigu sieki augti, nėra ge-
resnės vietos nei „Wix Grow“.

mailto:viltes@wix.com
https://www.wixgrow.lt/
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QS LASERS

„QS Lasers“ – tai veržli ir inovatyvi aukštųjų technologijų įmonė. Organizacija specializuojasi mažų 
gabaritų diodais kaupinamų lazerių gamyboje, kurie dažniausiai pritaikomi medicinos, kosmetologi-
jos, mokslo bei aplinkosaugos srityse. Išsiskiriame unikaliais technologiniais sprendimais bei specifinių 
poreikių išpildymu. Mūsų veikla įtraukia tiek serijinę gamybą, tiek nestandartinių klientų užklausų 
vykdymą. Taigi, siekiame tobulėti, eksperimentuoti ir ieškoti naujų, inovatyvių sprendimų, kurie pade-
da kelti esamų produktų kokybę bei plėsti siūlomų produktų spektrą.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Mūsų požiūris – investuoti į darbuotoją ir jį išsau-
goti. Jūsų ilgalaikės žinios ir noras gilintis į  laze-
rinių technologijų sferą yra visų mūsų bendras 
laimėjimas, todėl mes:

• Suteikiame reikiamus apmokymus;
• Kuriame modernią bei aukštus standartus ati- 

tinkančią darbo vietą;
• Vertiname vidinę motyvaciją ir galimybę valdy-

ti savo laiką, todėl siūlome lankstų grafiką;
• Ilgametę patirtį sukaupę ekspertai yra pa-

siruošę tapti mentoriais ir perduoti sukauptas 
žinias naujiems lazerių inžinieriams, kokybės 
tikrinimo, surinkimo bei pardavimo  specia- 
listams!
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QS LASERS

Kontaktai:Kontaktai:
julija@qslasers.comjulija@qslasers.com
www.qslasers.comwww.qslasers.com

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Laukiame žmonių, kurie pasiruošę mokytis ir 
plėsti akiratį lazerinių technologijų srityje. Ieš-
kome žmonių, kurie turi aukštąjį fizikos išsila-
vinimą, tačiau mielai  priimame ir paskutiniojo 
kurso studentus. Privalumas, jei studijuojant 
domėtasi lazerių fizika, buvo pasirinkti tokie 
kursai kaip „Šviesos technologijos“.
Nors ir dinamiškas, siūlomas darbas taip pat rei-
kalauja kruopštumo ir kantrybės. Mums svarbu 
atidumas detalėms ir atsakomybė siekiant už-
tikrinti produktų kokybę. Jei domiesi lazeriais, 
jų pritaikymu bei mėgaujiesi kruopščiu, nuo- 
sekliu darbu, „QS Lasers“ kaip tik Tau!

Kokias pozicijos siūlote?Kokias pozicijos siūlote?

• • Pradedantysis lazerių inžinierius (-ė):Pradedantysis lazerių inžinierius (-ė): kruopštus laze-
rių rinkimas, testavimas, darbas su optomechanine 
įranga bei eksperimentiniai darbai laboratorijoje.

• • Kokybės kontrolės asistentas (-ė):Kokybės kontrolės asistentas (-ė): atsakingas lazerių 
testavimas, dokumentavimas, potencialių problemų 
pastebėjimas bei sprendimas.

• • Pardavimų specialistas:Pardavimų specialistas: bendravimas su tarptauti- 
niais klientais, siekiant išpildyti jų užklausas bei at-
sakyti į įvairius poreikius.

2022 m. įmonės augimas siekė net apie 70 proc. Sparčiai 2022 m. įmonės augimas siekė net apie 70 proc. Sparčiai 
plečiamės, tad įmonėje vis kuriasi naujos pozicijos potencialiems plečiamės, tad įmonėje vis kuriasi naujos pozicijos potencialiems 

darbuotojams, vystosi nauji skyriai, didėja pareigybių įvairovė. darbuotojams, vystosi nauji skyriai, didėja pareigybių įvairovė. 
Taigi, turite progą prisijungti prie įmonės, kuri siekia toliau augti Taigi, turite progą prisijungti prie įmonės, kuri siekia toliau augti 

kartu su savo darbuotojais.kartu su savo darbuotojais.

mailto:julija@qslasers.com
http://www.qslasers.com
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ALLIANZ LIETUVA

Priklausome vienam didžiausių draudikų pasaulyje – „Allianz“ grupei, kuri veikia 70 šalių, rūpi-
nasi daugiau nei 126 mln. klientų ir turi 155 tūkst. darbuotojų visame pasaulyje. Jau 20 metų savo 
klientams siūlome jų poreikius atitinkančias gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo paslaugas. 
Siekiame kurti stiprų ir tvarų Lietuvos finansų sektorių – esame tarp 5 stipriausių Lietuvos fi-
nansų sektoriaus lyderių ir pirmi tarp visų šalies draudimo bendrovių. Šiais metais „Verslo žinių“ 
paskelbtame „Lietuvos verslo lyderių 500“ reitinge esame lyderių TOP šimtuke.

Ko tikitės iš potencialių kandidatų?Ko tikitės iš potencialių kandidatų?

Mums svarbu kandidato gebėjimas 
dirbti tiek komandoje, tiek sava-
rankiškai, aiškiai dėstyti mintis. Ver-
tiname norą  mokytis, stiprinti as-
menines bei finansinio raštingumo 
kompetencijas, orientaciją į tikslus, 
atkaklumą ir drąsą veikti.

Kokias darbo pozicijas siūlote?Kokias darbo pozicijas siūlote?

• Ieškome kandidatų į finansų konsultantus – veiklių, 
norinčių dirbti motyvuojančioje aplinkoje žmonių, 
kurie geba planuoti savo darbo dieną, turi ambicingus 
tikslus, siekia gauti atlygį, proporcingą investuotam lai-
kui ir pastangoms. Jei jus motyvuoja pasiekti rezultatai Jei jus motyvuoja pasiekti rezultatai 
kviečiame kviečiame APLIKUOTIAPLIKUOTI..

• Priklausomai nuo pareigų bei darbo pobūdžio, taip pat 
ieškome skirtingos patirties, išsilavinimo ir charakterio 
žmonių. PILDYK ANKETĄPILDYK ANKETĄ  ir, jei turėsime tinkamą pa-ir, jei turėsime tinkamą pa-
siūlymą, susisieksimesiūlymą, susisieksime. 

• Domina tarptautinė karjera „Allianz“ kitose šalyse? Pa-Pa-
sinaudok pasiūlymų sinaudok pasiūlymų PAIEŠKOS SISTEMAPAIEŠKOS SISTEMA..

Kontaktai:Kontaktai:
El. paštas: vilma.deguliene@allianz.lt  El. paštas: vilma.deguliene@allianz.lt  
Internetinis puslapis:Internetinis puslapis:  www.allianz.ltwww.allianz.lt

Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

Savo darbuotojams suteikdami galimybę gilinti žinias įvai- Savo darbuotojams suteikdami galimybę gilinti žinias įvai- 
riuose mokymuose, konferencijose ar kelionėse, skatiname riuose mokymuose, konferencijose ar kelionėse, skatiname 
karjeros augimą, norą tobulėti. Taip pat „Allianz Lietuva“ savo karjeros augimą, norą tobulėti. Taip pat „Allianz Lietuva“ savo 
darbuotojus kviečia būti socialiai atsakingiems, savanoriau-darbuotojus kviečia būti socialiai atsakingiems, savanoriau-
ti. Esame vykdę ne vieną akciją, tokią kaip „Pagalba Ukrai- ti. Esame vykdę ne vieną akciją, tokią kaip „Pagalba Ukrai- 
nai“, „Iniciatyva Tarptautinei vėžiu sergančių vaikų dienai“, nai“, „Iniciatyva Tarptautinei vėžiu sergančių vaikų dienai“, 
„Neatlygintina kraujo donorystė“.„Neatlygintina kraujo donorystė“.

SiūlomeSiūlome ne tik patrauklią karjeros programą, bet ir pade-
dame ją įgyvendinti. Jūsų laukia stipri ir palaikanti ko-
manda, kuri apmokys bei leis išbandyti save. Suteiksime 
tiek horizontalių, tiek vertikalių karjeros galimybių. Parda-
vimų srityje be finansų konsultanto karjeros kelyje galite 
pritaikyti ir savo vadovavimo įgūdžius bei tapti pardavimų 
grupės vadovu.

https://rb.gy/ol7qu1
https://rb.gy/hndqhb
https://rb.gy/xydgdm
https://www.allianz.lt/lt_LT/privatiems-klientams.html
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BORED PANDA

„Bored Panda“ – pasaulyje milijonus skaitytojų ir žiūrovų pritraukiantis internetinio turinio kūrėjas. 
62 milijardai peržiūrų per metus – tokiais kiekiais apdovanojimus pelniusi svetainė boredpanda.com 
ir „DIY“ kanalas „Crafty Panda“ pozityviu turiniu džiugina žmones. Įkūrėjas ir gen. direktorius Tomas 
Banišauskas pirmąjį straipsnį paskelbė iš universiteto bendrabučio dar 2009 m., o šiandien kovojame su 
nuoboduliu per daugiau nei 250 valdomų socialinės žiniasklaidos kanalų ir skelbiame turinį 17 kalbų. 
Turime 1 ofisą ir net 6 filmavimo studijas Vilniuje bei virš 600 talentingų darbuotojų tarptautiniu mastu.

NuolatNuolat ieškomeieškome kūrybinę bei analitinę patirtį 
turinčių talentų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Dauguma darbo pozicijų orientuotos į socia- 
linius tinklus. Ieškome rašytojų, redaktorių, 
„Photoshop“ specialistų (vadinamų „Thumb-
nail Creators“), rekvizitų dailininkų, prodiu-
serių, video operatorių, režisierių, kūrybos 
vadovų ir kitų panašių sričių specialistų. Be to, 
į savo gretas priimame praktikantus adminis-
tracijos, projektų valdymo, žmogiškųjų ištek-
lių, finansų ir komunikacijos srityse. 

Kontaktai:Kontaktai:
Agnė Kuodė, Talent Acquisition Lead: agne.k@boredpanda.comAgnė Kuodė, Talent Acquisition Lead: agne.k@boredpanda.com
Karolina Šatkevič, Talent Acquisition Partner: karolina.s@boredpanda.comKarolina Šatkevič, Talent Acquisition Partner: karolina.s@boredpanda.com
Edgaras Rakauskas, Talent Acquisition Specialist: edgaras.r@boredpanda.com Edgaras Rakauskas, Talent Acquisition Specialist: edgaras.r@boredpanda.com 

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?

Galime pasidalinti sėkmės istorijomis, kai darbuotojai įmonėje 
sparčiai kilo karjeros laiptais, atrasdami naujas, juos dominančias 
veiklas. Pavyzdžiui, turime darbuotoją, kuri karjerą „Bored Panda“ 
pradėjo būdama aktore, o vėliau sėkmingai įsiliejo į žmogiškųjų 
išteklių komandą. Taip pat, daugybė kitų kolegų, prisijungusių prie 
komandos kaip asistentai ar jaunesnieji specialistai, užauga į vyres-
niuosius specialistus, užima komandos ar departamento vadovo 
pozicijas, įkuria naują socialinių tinklų turinio projektą.

Vien 2022 metais mūsų turinį peržiūrėjo 1 iš 3 
pasaulio žmonių, o kad pasiektume šiuos rezul-
tatus, esame subūrę daugybę skirtingų kūrybinių 
specialybių žmonių. Šiuos apmokome verslo 
analitikos bei vadybos įgūdžių, reikalingų aukš- 
čiausiai turinio kokybei užtikrinti. Prieš išleisda-
mi bet kokį vaizdo įrašą ar straipsnį, šį testuojame 
savo pačių sukurtais, patikrintais analitiniais 
įrankiais. Taip „Bored Panda“ darbuotojai geba 
pasiekti maksimalų rezultatą ir tapti paklausiais 
specialistais tarptautiniu mastu.

https://www.boredpanda.com/
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COHERENT SOLUTIONS

Kontaktai:Kontaktai:
www.coherentsolutions.lt www.coherentsolutions.lt 
Informacija studentams job@coherentsolutions.ltInformacija studentams job@coherentsolutions.lt

Įmonės komanda Lietuvoje – tai 150 profesionalių specialistų. Personalizuota programinė įranga, IT 
konsultavimas, duomenų ir analitikos paslaugos bei mobiliosios programėlės – tik dalis mūsų turimų 
kompetencijų ir teikiamų paslaugų. 
Esame tarptautinės kompanijos „Coherent Solutions, Inc.“ dalis, skirtinguose įmonės padaliniuose Eu-
ropoje, JAV ir Lotynų Amerikoje dirba daugiau nei 2000 darbuotojų.

Vienas pagrindinių potencialiemspotencialiems kandidatams keliamų rei-kandidatams keliamų rei-
kalavimųkalavimų yra tvirtas teorinis pagrindas ir siūlomos praktikos 
ar kitos pozicijos reikalavimus atitinkanti profesinė patirtis. 
Įmonės klientai – JAV įsikūrusios tarptautinės įmonės, tad                         
stiprios anglų k. žinios yra neatsiejama darbo dalis, kaip ir at-
viras požiūris į multikultūrinę aplinką, kandidato ir įmonės 
vertybių suderinamumas, pageidaujamas darbo pobūdis bei 
ateities karjeros lūkesčiai.

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

Siekdamas padėti jauniems specialistams sėkmingai startu-
oti darbo rinkoje, „Coherent Solutions“ mokymų centras or-
ganizuoja nemokamus nuotolinius kursus. Patyrę lektoriai 
užsiėmimų metu padeda gilinti teorines ir praktines žinias, o 
kursus baigusiems dalyviams gali būti pasiūlyta tęsti karjerą 
įmonėje. 
Visas atviras darbo pozicijas ir praktikos pasiūlymus gali rasti 
įmonės puslapyjeįmonės puslapyje arba  LinkedIn paskyroje.LinkedIn paskyroje.

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Darbo kultūra įmonėje skatina darbuotojų tobulėjimą. 
Dirbdami komandose su patyrusiais kolegomis, jau-
ni specialistai stiprina profesines žinias, mokosi dirbti 
multikultūrinėje aplinkoje, tiesiogiai bendrauja su klien-
tais. Įgijus reikiamos patirties, darbuotojams sudaromos  
galimybės kilti karjeros laiptais.

Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Kodėl darbuotojas turėtų rinktis 
Jus?Jus?

„Coherent Solutions“ stiprybė „Coherent Solutions“ stiprybė 
yra tarptautiškumas. Įmonės yra tarptautiškumas. Įmonės 
klientai – JAV įsikūrę pasauliniai klientai – JAV įsikūrę pasauliniai 
prekių ženklai, projektų koman-prekių ženklai, projektų koman-
das sudaro skirtingose šalyse dir-das sudaro skirtingose šalyse dir-
bantys kolegos. Visiems darbuo-bantys kolegos. Visiems darbuo-
tojams suteikiame laisvę rinktis tojams suteikiame laisvę rinktis 
darbą jiems priimtinoje aplinko-darbą jiems priimtinoje aplinko-
je – biuro durys visuomet atviros, je – biuro durys visuomet atviros, 
tačiau taip pat gerbiame kolegų tačiau taip pat gerbiame kolegų 
pasirinkimą dirbti iš namų.pasirinkimą dirbti iš namų.

https://www.coherentsolutions.com/careers/lithuania/
http://www.coherentsolutions.com/careers/lithuania/
https://www.linkedin.com/company/coherent-solutions-lithuania/
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CIVITTA

„Civitta“ – pirmaujanti valdymo konsultacijų bei tyrimų įmonė Vidurio ir Rytų Europoje bei Skandina-
vijos šalyse. Šiuo metu turime 27 ofisus 18-oje šalių ir nuolat augame toliau! Glaudžiai dirbame su kole-
gomis kitose valstybėse, kartu vykdome tarptautinius projektus, keliaujame, bendraujame, todėl tarptau-
tiškumo „Civitta“ komandoje netrūksta.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Iššūkiai, nuotykiai ir augimas yra mūsų komandos kasdienė 
varomoji jėga. Tad ieškome drąsių, kūrybingų, itin sumanių, 
gerais analitiniais įgūdžiais ir loginiu mąstymu pasižyminčių 
kolegų, nebijančių susidurti su nežinomybe, patekti į nepa-
togias situacijas. Taip pat tokių, kurie degtų noru ieškoti 
inovatyvių būdų klausimų sprendimams, aktyviai reikštų 
savo nuomonę, dalyvautų iniciatyvose ir augtų kartu su 
mumis.

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

Vis dar studijuojančius jau- 
nuolius kviečiame jungtis kaip  
jaunesniuosius(-iasias) analiti-
kus (-es) bei konsultantus (-es), 
kurie turi galimybę dirbti ne pil-
ną darbo dieną ir gali laisvai de- 
rinti studijų ir darbo laiką. Tuo 
tarpu šiais metais arba anksčiau 
studijas baigiančius kandidatus 
svarstome analitiko/konsultanto 
pozicijos atrankose.

Kokios karjeros perspektyvos Jūsų Kokios karjeros perspektyvos Jūsų 
įmonėje?įmonėje?

Viena iš svarbiausių „Civitta“ vertybių Viena iš svarbiausių „Civitta“ vertybių 
– nuolatinis augimas, taigi galimybių – nuolatinis augimas, taigi galimybių 
kilti karjeros laiptais ir tobulėti yra labai kilti karjeros laiptais ir tobulėti yra labai 
daug. Atlyginimo ir pozicijų peržiūros daug. Atlyginimo ir pozicijų peržiūros 
vyksta 2 kartus per metus, o perėjimas vyksta 2 kartus per metus, o perėjimas 
į aukštesnes pozicijas nėra konkuren- į aukštesnes pozicijas nėra konkuren- 
cingas – jeigu puikiai atlikai savo darbą cingas – jeigu puikiai atlikai savo darbą 
ir atitinki aukštesnės pozicijos lūkesčius ir atitinki aukštesnės pozicijos lūkesčius 
– pasiūlysime pakilti karjeros laipteliu.  – pasiūlysime pakilti karjeros laipteliu.  

Kontaktai:Kontaktai:
info@civitta.com info@civitta.com 
HR skyrius: HR skyrius: 
ruta.stakionyte@civitta.com  ruta.stakionyte@civitta.com  
justina.sankauskaite@civitta.comjustina.sankauskaite@civitta.com

Kodėl kandidatas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl kandidatas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

• Kiekvienas iš mūsų dirba labai skirtingose sferose – 
susitikęs dešimtis kolegų kasdien pamatysi, kad jie 
susitelkę ties visiškai skirtingais, unikaliais projek-
tais. 

• Čia galėsi išbandyti save skirtinguose vaidmenyse ir 
patirti, ką reiškia dirbti tarptautiniame kolektyve.

• Gal strategijos ir verslo plėtra nėra Tavo arkliukas? 
Tuomet gali prisijungti prie inovacijų skyriaus, padė-
ti darbuotis su finansavimo pritraukimu, renginių 
organizavimu ar tarptautinėmis programomis.

• O gal Tave domina valstybinis sektorius ir jo galimy-
bės, politiniai procesai, komunikacijos gerinimas ar 
galimybė prisidėti prie konkrečios infrastruktūros 
sukūrimo? Galimybės begalinės, todėl laukiame Galimybės begalinės, todėl laukiame 
Tavo CV!Tavo CV!
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COMPENSA

„Compensa Vienna Insurance Group“ – sparčiausiai auganti draudimo bendrovė. Bendrovė priklauso 
draudimo grupei „Vienna Insurance Group“, kuri valdo 50 bendrovių 30 šalių ir draudimo rinkoje veikia 
jau 190 metų. Visoje grupėje dirba apie 25 tūkst. darbuotojų. Grupė vadovaujasi laiko patikrintomis 
tradicijomis, išsiskiria stipriais produktais ir gebėjimu palaikyti artimą ryšį su savo klientais. „Compensa 
Vienna Insurance Group“ pateko į „Verslo žinių“ sudarytą finansų sektoriaus lyderių dešimtuką – antrus 
metus iš eilės šiame sąraše įmonė užėmė pirmąją vietą tarp ne gyvybės draudimo bendrovių. 

Kontaktai:Kontaktai:
Jei neradai norimos pozicijos susisiek el. Jei neradai norimos pozicijos susisiek el. 
paštu paštu Ieva.kisvine@compensa.ltIeva.kisvine@compensa.lt. Mielai . Mielai 
aptarsime karjeros galimybes kartu.aptarsime karjeros galimybes kartu.
    

Mes, „Compensa Vienna Insurance Group“ komanda, kiekvieną dieną prisidedame prie sklandžios 
didžiausios Vidurio ir Rytų Europos draudimo grupės veiklos. Kasdien, peržengdami valstybių sienas 
ir kultūras, grupėje dalinamės patirtimis, žiniomis ir idėjomis. Įvairių rinkų pažinimas ir kiekvieno dar-
buotojo individuali patirtis leidžia mums rūpintis savo klientais ir suteikti jiems kokybiškas paslaugas. 
Todėl bendradarbiavimas, komandinis darbas, siekis tobulėti bei būti geriausiais savo srityje – neatsie-
jama mūsų dalis. Mes tikimės, kad Tu turi tokias pačias vertybes kaip ir mes:Mes tikimės, kad Tu turi tokias pačias vertybes kaip ir mes:

Esi patikimas (-a), pranoksti lūkesčius, kuri inovacijas, 
plėtoji paprastumą.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Motyvuoti bei savo darbą ir kasdienę veiklą mylintys dar-
buotojai – geriausia bet kokios kompanijos varomoji jėga. 
Būtent tokie žmonės ir dirba „Compensa Vienna Insur-
ance Group“. Kasdienė mūsų praktika – nuolat mokytis iš 
didelę profesinę patirtį draudimo srityje sukaupusių spe-
cialistų ne tik lokalioje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Ko-
manda dalyvauja mokymuose, seminaruose, konferenci-
jose, plečia savo kompetencijas ir dalinasi praktikomis 
tarptautiniu lygiu. Skatiname savo darbuotojus kilti kar-
jeros laiptais, todėl suteikiame jiems galimybes kandi-
datuoti į atsiradusias laisvas pozicijas vidinio konkurso 
metu. Skaičiuojame, kad daugiau nei 15 proc. mūsų dar-
buotojų sėk- mingai pakyla karjeros laiptais per kelerius 
metus. Galbūt ir tu nori būti vienas jų?

Šiuo metu kviečiame prisijungti:Šiuo metu kviečiame prisijungti:
• praktikantus (-es), 
• jaunesnįjį aktuarą (-ę), 
• verslo klientų skyriaus asistentą (-ę), 
• draudimo konsultantą (-ę), 
• turto žalų ekspertą (-ę).

mailto:Ieva.kisvine@compensa.lt
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COREPETITUS

Kontaktai:Kontaktai:
Aistė Aistė 
tel. nr.: +370 661 18 891, tel. nr.: +370 661 18 891, 
el. paštas: forms.corepetitus@gmail.comel. paštas: forms.corepetitus@gmail.com

„Corepetitus“ – didžiausia Lietuvoje nuotolinio mokymo akademija, kurioje vykdomos tik individualios 
nuotolinės pamokos bei dirba šiuolaikiški korepetitoriai iš geriausių Lietuvos ir užsienio universitetų. 
Komanda 1–12 kl. moksleivius moko pagrindinių disciplinų: matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, 
chemijos, fizikos, istorijos ir kitų dalykų. Jeigu puikiai išmanai bent vieną iš šių disciplinų, prisijunk prie 
„Corepetitus“ ir tobulėk dirbdamas prasmingą darbą!

Svarbiausias reikalavimasSvarbiausias reikalavimas – noras mokyti, dalintis  – noras mokyti, dalintis 
savo žiniomis ir padėti kitiems. Korepetitoriai darbui savo žiniomis ir padėti kitiems. Korepetitoriai darbui 
turi skirti 10 val. per savaitę – dirbti 0,25 etatu. Mini-turi skirti 10 val. per savaitę – dirbti 0,25 etatu. Mini-
malus reikalavimas – norimo mokyti dalyko VBE būti malus reikalavimas – norimo mokyti dalyko VBE būti 
išlaikius bent 75 proc., o viso kito išmokysime. Prieš išlaikius bent 75 proc., o viso kito išmokysime. Prieš 
pirmąsias pamokas suteiksime bazinius mokymus. pirmąsias pamokas suteiksime bazinius mokymus. 
„Corepetitus“ administracija bei patyrę korepetito-„Corepetitus“ administracija bei patyrę korepetito-
riai, kurių šiuo metu – daugiau nei 350, yra tarsi vyres-riai, kurių šiuo metu – daugiau nei 350, yra tarsi vyres-
ni broliai ir sesės, noriai besidalinantys patarimais ir ni broliai ir sesės, noriai besidalinantys patarimais ir 
padedantys.padedantys.

Ieškome šių disciplinų korepetitorių: Ieškome šių disciplinų korepetitorių: mate- 
matikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, fizikos, 
chemijos, biologijos, istorijos, informatikos. O 
studijuojantys pedagogiką ar ieškantys moky-
mo praktikos gali ją atlikti pas mus.

Karjeros perpektyvos:Karjeros perpektyvos:

Per metus korepetitorių atlyginimas išauga net 
50 proc.! Veiklius, norinčius tobulėti korepetito-
rius visada pastebime ir, atsiradus laisvai pozici-
jai „Corepetitus“ administracijoje, siūlome prie 
jos prisijungti. Jau ne vienas, pradėjęs dirbti 
korepetitoriumi, vėliau gavo ilgalaikio darbo 
pasiūlymą „Corepetitus“ administracijoje, par-
davimų ar žmogiškųjų išteklių (HR) srityje. 

Kodėl kandidatas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl kandidatas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

Mes siūlome prasmingą ir lankstų darbą. Mūsų ko-Mes siūlome prasmingą ir lankstų darbą. Mūsų ko-
repetitoriai gali dirbti 10 val. per savaitę ir taip spėti repetitoriai gali dirbti 10 val. per savaitę ir taip spėti 
suderinti darbą su studijomis ir laisvalaikiu. Kuriomis suderinti darbą su studijomis ir laisvalaikiu. Kuriomis 
dienomis ar valandomis dirbs korepetitoriai renka-dienomis ar valandomis dirbs korepetitoriai renka-
si patys. Taip pat patys pasirenka ir kurių disciplinų si patys. Taip pat patys pasirenka ir kurių disciplinų 
ar kurias klases mokys. „Corepetitus“ išsiskiria savo ar kurias klases mokys. „Corepetitus“ išsiskiria savo 
bendruomene ir organizuojamais renginiais korepe- bendruomene ir organizuojamais renginiais korepe- 
titoriams. Be to, nepamirškime 50 proc. didėjančio at-titoriams. Be to, nepamirškime 50 proc. didėjančio at-
lygio, kuris garantuotas visiems. Darbas tik nuotoliniu lygio, kuris garantuotas visiems. Darbas tik nuotoliniu 
būdu, todėl galima dirbti ir išvykus į „Erasmus“.būdu, todėl galima dirbti ir išvykus į „Erasmus“.
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„Deloitte“ siūlo ne tik lanksčias darbo sąlygas, įdomų bei 
iššūkių pilną darbą su tarptautiniais bei vietiniais projek-
tais, bet ir padeda darbuotojui tobulėti, kilti karjeros laiptais. 
Turime nemažai sėkmės istorijų, kai studentai, savo karjerą 
pradėję audito ar mokesčių praktikoje, dabar yra projek-
tų vadovai. Mes skatiname darbuotojus tobulėti bei moky-
tis. Turime mokymų platformą su „LinkedIn Learnings“, 
Harvardo paskaitomis, „Udemy“ prieigas ir daugiau. Be to, 
kiekvienas „Deloitte“ darbuotojas turi mentorių, kuris jį lydi 
kiekviename karjeros žingsnyje.  

DELOITTE

Kontaktai:Kontaktai:
Kristina Valiaugaitė Kristina Valiaugaitė 
kvaliaugaite@deloittece.comkvaliaugaite@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/lt/en.html https://www2.deloitte.com/lt/en.html 
Instagram - @deloittebalticsInstagram - @deloittebaltics

„Deloitte“ – pasaulyje pirmaujanti įmonė suteikianti audito, apskaitos, mokesčių, finansų, teisinių ir   
verslo rizikos konsultacijų paslaugas privačioms bendrovėms bei valstybinėms institucijoms. Daugiau 
kaip 415 000 „Deloitte“ ekspertų stengiasi užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę ir tapti profesionalu-
mo standartu visose srityse.

„Deloitte Lietuva“ bendruomenėje mes tikime gebėjimu 
iššūkiuose įžvelgti potencialą ir esame įsipareigoję nuo-
lat tobulėti, kad įgyvendintume tikslą kurti įtaką daran- 
čius pokyčius (#MakingAnImpactThatMatters). Jeigu nori 
mokytis šviesmečio greičiu ir gauti daug praktikos, iš Tavęs 
tereikia dviejų dalykų – noro ir CV. 

Kodėl verta rinktis Jūsų įmonę?Kodėl verta rinktis Jūsų įmonę?

• Mes suteikiame lanksčias darbo sąlygas, tad 
lengvai galėsi derinti studijas su darbu/praktika. 

• Mūsų kultūra praturtinta įvairių renginių bei 
iniciatyvų: nuo „Game Nights“ iki teminių va-
karėlių, nuo „D.Talks“ iki savanorysčių. 

• Mūsų darbuotojai – labai patyrę, tad tikrai galėsi 
pasisemti daug naujų žinių. 

• Mūsų ofisas – pačioje Vilniaus širdyje – Vilniaus 
gatvėje.

• Kartu su darbuotojais džiaugiamės jų as-
meninėmis šventėmis, suteikiame finansinę 
paramą, dovanojame laisvas dienas, kelionių 
draudimo paketą ir daug kitų priedų.

Mūsų Mūsų karjeros puslapyjekarjeros puslapyje rasi šias  rasi šias 
pozicijas:pozicijas:

• Mokesčių konsultantas
• Audito analitikas
• Finansų konsultantas
• Teisininko padėjėjas 
• Rizikos valdymo konsultantas

Jeigu tarp šių pozicijų nerandi Tave 
dominančios, drąsiai siųsk savo CV 
bei turimus klausimus mūsų HR ko-
mandai ir mes su Tavimi susisieksime!

https://www2.deloitte.com/lt/en.html
https://rb.gy/4zaxvu
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DEEP MEDIA TECHNOLOGIES

Dirbdami mokysitės iš savo srities ekspertų, o sklandžią pradžią užtikrins vienas iš mūsų mentorių. 
Taip pat esame sukūrę „Deep Media“ akademiją su informacija apie skaitmeninę rinkodarą. Mums 
svarbus Jūsų tobulėjimas mūsų įmonėje: tai užtikrina grįžtamojo ryšio diskusijos apie Jūsų perspekty-
vas ir tobulėjimo galimybes. 

Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

Būdami skaitmeninės rinkodaros srities lyde- 
riai, siūlome jums galimybę gilintis į skaitmeninę 
rinkodarą ir būti profesionalios, jaunatviškos ir 
dinamiškos darbo atmosferos dalimi. Vertiname 
naujovišką darbo konceptą, siūlome lankstų dar-
bo grafiką, nuotolinį darbą Lietuvoje ir galimybę 
dirbti bet kurioje Europos šalyje. Mums svarbi ko-
mandos narių gerovė, todėl pasirūpiname sporto 
klubo naryste bei rengiame bendrus dėmesingumo 
užsiėmimus psichinės sveikatos gerinimui. 

IeškomeIeškome veržlių, analitiškai mąstančių komandos narių, 
turinčių aistrą skaitmeninei rinkodarai, norinčių prisijungti 
prie mūsų medijų valdymo komandos. Dirbsite su didžiau-
siomis reklamos įmonėmis kaip „Google”, „Meta”, „TikTok” 
ir „Amazon”. Vadovausite įvairiems projektams ir kam-
panijoms, prižiūrėsite jų kūrimą, naudodami naujausias 
pramonės tendencijas. Idealus kandidatas yra motyvuotas 
mokytis, į rezultatą ir detales orientuotas komandos narys. 
Būtinos puikios anglų kalbos žinios, nes dirbame tarptau-
tiniu mastu. Galima dirbti nuo 30 val. per savaitę. 

Kontaktai:Kontaktai:
Viola Rechenauer, Manager People & CultureViola Rechenauer, Manager People & Culture
Email vr@deepmedia.de Email vr@deepmedia.de 
jobs@deepmedia.dejobs@deepmedia.de

„Deep Media Technologies” – profesionalus startuolis, aktyviai kuriantis technologijomis pagrįstos 
skaitmeninės rinkodaros ateitį. Per keturis metus nuo įkūrimo greitai įsitvirtinome rinkoje, konsul-                
tuodami daugiau nei 40 nacionalinių ir tarptautinių klientų. Išsiskiriame savo skaitmenine, sertifikuota 
platforma, kurioje sujungiame rinkodaros vadybą su dirbtinio intelekto technologijomis. Mūsų 90-ties 
žmonių komanda dirba Vokietijoje pagrindinėje būstinėje Hamburge, naujai įsteigtuose biuruose Kelne 
ir Vilniuje ar nuotoliniu būdu. Prisijunkite prie mūsų kelionės link skaitmeninės rinkodaros kartu su 
naujoviškomis technologijomis!
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EKSMA OPTICS

Kontaktai:Kontaktai:
Vaida Navickaitė Vaida Navickaitė 
Žmogiškųjų išteklių vadovė Žmogiškųjų išteklių vadovė 
noriudarbo@eksmaoptics.com noriudarbo@eksmaoptics.com 
(+370) 5 272 99 00(+370) 5 272 99 00
SUSIPAŽINKIMESUSIPAŽINKIME

„EKSMA Optics“ – aukštųjų technologijų įmonė, gaminanti inovatyvius optinius komponentus, objek-
tyvus ir elektrooptines sistemas. Tarp mūsų klientų – galingiausių lazerių kūrėjai, stambiausios lazerių 
pramonės įmonės, medicinos prietaisų gamintojai, stipriausi pasaulio universitetai ir tyrimų centrai. 
„EKSMA Optics“ gamybinėse laboratorijose kuriame lazerių komponentus nuo pirminės idėjos iki ga-
lutinio produkto, o savo produkciją kasmet eksportuojame į daugiau nei 50 skirtingų pasaulio šalių.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?

• • Pardavimai ir tiekimasPardavimai ir tiekimas – kasdien su partneriais visame pa-
saulyje bendradarbiaujančios komandos;

• • Pažangi gamybaPažangi gamyba – skyrius, susidedantis iš optinių dangų 
garinimo, optinių mazgų surinkimo ir optikos poliravimo 
padalinių;

• • Produktų kokybės užtikrinimo laboratorijaProduktų kokybės užtikrinimo laboratorija – vieta, kurioje 
atliekami matavimai moderniausiais patikros prietaisais;

• • R&D ir projektavimas R&D ir projektavimas – čia gimsta nauji sprendimai ir to-
bulinami esami produktai.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Esame sparčiai auganti įmonė, tad aktyviai ieškome ko-
legų, norinčių prisijungti prie mūsų kolektyvo. Idealus 
kandidatas – žingeidus ir greitai besimokantis žmogus, 
norintis sužinoti daugiau apie fotoniką ir optikos gamy-
bos technologijas. Vertiname lazerių fizikos, optikos, 
elektronikos, inžinerijos žinias, tačiau konkrečių įgūdžių 
esame pasirengę išmokyti darbo metu. Mūsų kolektyve 
laukiami ir studentai – galite darbą derinti su studijomis, 
dirbti nepilnu etatu ar lanksčiai derinti darbo grafiką.

Šiuo metu plečiame savo pardavimų ir 
tiekimo grandinės valdymo komandas 
– ieškome tiek darbinės patirties jau įgi-
jusių, tiek savo karjerą pas mus pradė-
siančių vadybininkų. Šiose pozicijose 
svarbūs analitiniai, komunikacijos ge
bėjimai, organizuotumas. Sparčiai 
plečiasi ir optinių komponentų gamy-
bos skyrius – ieškome optiko (-ės), 
technologo (-ės), gamybos techniko 
(-ės).  Laukiame ir praktiką norinčių at-
likti studentų – praktikos užduotis pa-
renkame atsižvelgę į kandidatų turimas 
žinias bei dominančią karjeros kryptį. Darbuotojams sudarome galimybes mokytis, įgyti įvairia-Darbuotojams sudarome galimybes mokytis, įgyti įvairia-

pusiškos patirties, kilti karjeros laiptais ar keisti pozicijas. pusiškos patirties, kilti karjeros laiptais ar keisti pozicijas. 
Diegiame naujas gamybos, IT technologijas, tobuliname Diegiame naujas gamybos, IT technologijas, tobuliname 
darbo procesus, tad kasmet ieškome darbuotojų į naujas darbo procesus, tad kasmet ieškome darbuotojų į naujas 
mūsų įmonės darbo pozicijas. Darbuotojams siūlome atly-mūsų įmonės darbo pozicijas. Darbuotojams siūlome atly-
ginimo priedus, priklausančius nuo pasiektų rezultatų, pa-ginimo priedus, priklausančius nuo pasiektų rezultatų, pa-
pildomą sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimą, biu-pildomą sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimą, biu-
džetą mokymams.džetą mokymams.

https://youtu.be/DA72JVAK-_w
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EKSPLA

Kontaktai:Kontaktai:
Personalo vadybininkė Personalo vadybininkė 
Gabija Paliukienė Gabija Paliukienė 
prisijunk@ekspla.comprisijunk@ekspla.com

„Ekspla“ – tai vieta, kur jau 30 metų bendradarbiaujantys kūrybingi ir drąsūs savo sričių profesionalai 
kuria ir gamina pasaulinį pripažinimą pelniusius lazerius, jų sistemas ir lazerinės elektronikos gaminius. 
„Ekspla“ užima didelę dalį pasaulinės mokslinių pikosekundinių lazerių rinkos, vienintelė pasaulyje 
gamina SFG spektrometrus, skirtus medžiagų paviršiams tirti, ir kasmet vis daugiau lazerių parduoda 
industrinei rinkai. Esame pirmoji ir vienintelė Rytų ir Centrinės Europos įmonė, kurios sukurta sistema 
buvo pripažinta pažangiausiu pasaulyje mokslinių lazerių gaminiu mokslinių lazerių ir apdovanota laze-
rių „Oskaru“ prestižiniame konkurse „Prism Awards for Photonics Innovation“ (JAV).

„Ekspla“ aktyviai prisideda prie įvai- 
riausių iniciatyvų, susijusių su fizikos 
mokslu. Kasmet pas mus praktiką 
atlieka VU Fizikos fakulteto studen-
tai. Esame nuolatiniai Fiziko dienos 
rėmėjai, nuolat remiame mokslei- 
viams skirtą mokslo festivalį „Er-
dvėlaivis Žemė“, konkursą „Fizikos 
bandymai aplink mus“, Gamtininkų 
dienas, geriausio mokslų daktaro dar-
bo fizikos srityje konkursą bei tarp-
tautinę fizikos ir gamtos mokslų kon-
ferenciją „Open Readings“.

„Ekspla“ 2023 m. pateko į TOP 50 Lietuvos įmonių, „Ekspla“ 2023 m. pateko į TOP 50 Lietuvos įmonių, 
daugiausiai nuveikusių lyčių lygybėje, sąrašą. Šiame daugiausiai nuveikusių lyčių lygybėje, sąrašą. Šiame 
reitinge atsiduria įmonės, kuriose atlyginimai tarp reitinge atsiduria įmonės, kuriose atlyginimai tarp 
moterų ir vyrų skiriasi mažiausiai, o aukščiausio lygio moterų ir vyrų skiriasi mažiausiai, o aukščiausio lygio 
pozicijose nedominuoja nė viena lytis. Kviečiame kar-pozicijose nedominuoja nė viena lytis. Kviečiame kar-
tu dirbti atviras, iniciatyvias asmenybes, siekiančias tu dirbti atviras, iniciatyvias asmenybes, siekiančias 
tobulėti ir kurti vienus pažangiausių pasaulio lazerių.tobulėti ir kurti vienus pažangiausių pasaulio lazerių.

„Ekspla“ renkasi tokie klientai kaip CERN, ELI 
tyrimų centrai, IBM, NASA, Japonijos SPring-8 
tyrimų centras, „Hitachi“, garsios JAV tyrimų la- 
boratorijos, Izraelio branduolinių tyrimų centras, 
net 80 iš TOP 100 pasaulio universitetų ir dauge-
lis kitų. Mūsų kuriamus lazerius naudoja didžiausi 
pasaulio OLED ekranų gamintojai, taip pat jie tai-
komi industrinėse staklėse, kurios skirtos ypatingo 
tikslumo procesams atlikti: graviruoti, pjaustyti, 
markiruoti. 

mailto:prisijunk@ekspla.com


68

ELLEX VALIUNAS

Kontaktai:Kontaktai:
Susisiekimui dėl karjeros galimybių cv@ellex.legalSusisiekimui dėl karjeros galimybių cv@ellex.legal

Advokatų kontora „Ellex Valiunas“ yra lyderiaujančios Baltijos šalių advokatų kontorų grupės „Ellex“ 
narė, turinti didžiausią specializuotą teisininkų komandą – Lietuvoje dirba 100+ teisininkų, Baltijos 
šalyse – per 250. Nuo 1992 m. kontora yra sukaupusi reikšmingos verslo klientų konsultavimo patirties ir 
veikusi didžiausio rezonanso šalyje sulaukusiose bylose. Aukščiausios kompetencijos teisinės konsultaci-
jos teikiamos visais įmonių valdymo, verslo procesų reguliavimo ir ginčų sprendimo klausimais. „Ellex 
Valiunas“ kontora dirba tam, kad kurtų pažangią, socialiai atsakingą verslo bei teisinę aplinką.

Labai laukiame Tavęs, jei Labai laukiame Tavęs, jei Tau puikiai sekasi teisės studijos, esi 
ambicingas (-a), kūrybingas (-a), motyvuotas (-a) ir siekian-
tis (-i) geriausio ir kokybiškiausio rezultato. Mūsų komandoje 
gyvybiškai svarbus komandinis darbas, tad tikimės, kad būsi-
mas (-a) kandidatas (-ė) yra komandos žaidėjas (-a), norintis 
(-i) augti su profesionalais ir pasiekti dideles pergales. Tad jei ir 
Tau kokybė, į verslą orientuoti sprendimai ir komandiškumas 
yra svarbiausios profesinės vertybės – mums metas susitikti!

Nuolat ieškome patirties turinčių 
teisininkų ir jų asistentų (studijuo-
jančių teisę II–V kurse), kurie domi-
si verslo teise ir konsultacijomis. 
Kartu su teisininkais dirba ir stipri 
verslo palaikymo komanda, kurie 
mūsų bendruomenėje save atranda 
administravimo, finansų, IT, rinko-
daros ir kitose srityse.

Mūsų komandoje dirba įvairių teisės specializacijų profesio-
nalai, kurių dėka nuolat pelnome geriausios advokatų kon-
toros apdovanojimus dėl teikiamų išskirtinės kokybės 
paslaugų. Didelį dėmesį skiriame menui ir kultūrai – remiame 
kultūrines, menines iniciatyvas, teikiame „pro bono“ paslau-
gas. 30 metų padedame visuomenei įgyvendinti tvirtas, į ateitį 
orientuotas idėjas švietimo, teisės, sveikatos ir kultūros srityse. 
Kontoros bendruomenė aktyviai palaiko ir prisideda prie tva- 
rumo skatinimo kasdienėje veikloje ir klientų projektuose. Ku-
riame ateities teisinių inovacijų žemėlapį, visapusiškai inves-
tuojame į savo darbuotojus ir nuolat esame žingsniu priekyje.

Kokios karjeros perspektyvos Kokios karjeros perspektyvos 
yra Jūsų įmonėje?yra Jūsų įmonėje?

Sėkmingai baigusiems teisės 
studijas siūlome jaunesniojo 
teisininko poziciją. Įgavus dau-
giau profesinės patirties, toliau 
kopiama karjeros laipteliais – 
nuo teisininko iki partnerio. 
Čia galima tiek horizontali, 
tiek vertikali karjeros perspek-
tyva organizacijos viduje.
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ESKIMI

„Eskimi“ yra lietuvių startuolis, kurio pagrindinis produktas – skaitmeninė reklamos platforma, pade-
danti įvairiems prekiniams ženklams ir reklamos agentūroms pasiekti daugiau nei 1,5 milijardo žmonių 
daugiau nei 160 šalyse. Įmonė savo klientams suteikia „pilno ciklo“ paslaugas – nuo reklaminės kam-
panijos strategijos, vizualo sukūrimo iki įgyvendinimo pasirinktuose reklaminiuose kanaluose. Įmonės 
istorija prasidėjo prieš 15 metų, kai veiklą vykdė kaip socialinis tinklas Afrikoje ir Azijoje. Tik prieš 8 
metus sukurti DSP, DMP ir SSP produktai, dėl kurių lietuviškas startuolis išaugo iki pasauliniu mas-
tu veikiančios įmonės su daugiau nei 200 žmonių, operuojančios Europoje, Afrikoje, Azijoje, Pietų ir          
Šiaurės Amerikoje bei Australijoje.

Kontaktai:Kontaktai:
Miglė Venckutė, Recruitment SpecialistMiglė Venckutė, Recruitment Specialist
migle@eskimi.commigle@eskimi.com
Gabrielė Stuopelytė, Talent Acquisition Partner, Gabrielė Stuopelytė, Talent Acquisition Partner, 
gabrieles@gmail.comgabrieles@gmail.com
https://eskimi.comhttps://eskimi.com

„Eskimi“ vienija 4 pagrindinės vertybės. Tai – 
nuolatinis augimas, atsakomybės jausmas, ini-
ciatyvumas ir veržlumas. Mums svarbu ne tik 
suprasti, kokią karjeros patirtį atsineša kiek- 
vienas naujas komandos narys, tačiau ir kokios 
yra jo vertybės, lūkesčiai ir tikslai. „Eskimi“ yra 
puiki vieta žmonėms, kurie nori dirbti tarptau-
tinėje aplinkoje, kuriems svarbu greita ir efek-
tyvi komuni- kacija ir kurie yra orientuoti į re-
zultatą. Visa kita išmokstama.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?

Didžioji dalis komandų yra orientuotos į pardavimus, tačiau 
šiuo metu didelį dėmesį skiriame techninėms pozicijomis, nes 
norime plėsti visą IT bei produkto komandą. IT komandoje 
turime skirtingų pasiūlymų bei pozicijų, taip pat pradėjome 
vykdyti ir kelias praktikos programaspraktikos programas:
• IT praktika („DevOps“, QA / testavimas, „Back-end“ pro-

gramuotojas, „Full-stack“ programuotojas), taip pat ir 
duomenų specialisto (-ės) praktika;

• IT pagalbos specialisto (-ės) praktika;
• Reklaminių kampanijų operacijų praktika.

Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?

Ypač globali, jauki aplinka, augti skatinanti kultūra 
ir galimybė atnešti pokytį – taip dažniausiai apie 
„Eskimi“ atsiliepia prie komandos prisijungę nau-
ji nariai. Didelis fokusas skiriamas rezultatams, o 
tai suteikia plačias galimybes augti. „Eskimi“ yra 
daugybė jau norma tapusių privalumų: hibridi- 
nio darbo modelis, galimybė iki 2 mėn. per me-
tus dirbti iš bet kur, įvairūs vakarėliai, susibūrimai, 
„workation’ai“, lankstus darbo grafikas, papildo-
mas sveikatos draudimas ir mokymosi biudžetas.

mailto:migle@eskimi.com
http://gabrieles@gmail.com
https://eskimi.com
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HANNER

 „Hanner“ – investicinių nekilnojamojo turto projektų plėtros lyderė Lietuvoje, aktyviai įgyvendinanti 
projektus skirtingose Europos šalyse. Mūsų misija – plėtoti novatoriškus projektus, užtikrinant aukš-    
čiausius kokybinius reikalavimus bei aplinkos išsaugojimą. Sėkmingos „Hanner“ veiklos įrodymai – 
tūkstančiai laimingų šeimų, gyvenančių įmonės pastatytuose butuose, Vilniaus vizitine kortele tapę 
verslo centrai bei daugybė didžiausių įmonių, vykdančių veiklą „Hanner“ pastatuose. Viso mūsų sukurto 
nekilnojamojo turto vertė viršija 1 mlrd. eurų.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

„Hanner“ kompanijoje neapribojame savęs šabloniškais rei-
kalavimais pozicijoms, bet kūrybiškai vertiname kiekvieną 
asmenybę ir jos gebėjimą tobulėti. Tikimės, kad darbuoto-
jai turės aukštą asmeninį organizuotumą, racionalumą, sa-
varankiškumą ir bus orientuoti į rezultatą. Manome, kad 
darbuotojų nuovokumas, greita reakcija bei imlumas infor-
macijai lemia sėkmę vykdomojoje eigoje.

Potencialiems darbuotojams siūlome šias pozicijas: Potencialiems darbuotojams siūlome šias pozicijas: 

finansų analitikas (-ė), duomenų analitikas (-ė), rinkodaros finansų analitikas (-ė), duomenų analitikas (-ė), rinkodaros 
projektų vadovas (-ė), rinkodaros vadybininkas (-ė), parda-projektų vadovas (-ė), rinkodaros vadybininkas (-ė), parda-
vimo projektų vadovas (-ė), ryšių su visuomene atstovas (-ė), vimo projektų vadovas (-ė), ryšių su visuomene atstovas (-ė), 
valdybos pirmininko asistentas (-ė).valdybos pirmininko asistentas (-ė).

Asmeninės karjeros galimybės karjeros galimybės Hanner kompanijoje:

• Pirmieji darbo metai: asistento pozicija (rinkodaros va-
dovo asistentas, pardavimų vadovo asistentas, analitiko 
asistentas); 

• Antrieji darbo metai: projektų vadovo pozicija (rinko-
daros projektų vadovas, pardavimų projektų vadovas, 
analitikas);

• Tretieji darbo metai: komandos vadovo pozicija (rinko-
daros komandos vadovas, pardavimų komandos vado-
vas, analitikų komandos vadovas).

Pirmais metais mėnesinis darbo užmokestis siekia nuo   
1000 Eur/mėn. (atskaičius mokesčius), o vėliau jis priklauso 
nuo pasiektų rezultatų. Taip pat po trijų mėnesių bandomo-
jo laikotarpio talentingiems jauniems darbuotojams siūloma 
nemokama būsto nuoma Vilniuje.

Kontaktai:Kontaktai:
ugne.maksimaviciute@hanner.ltugne.maksimaviciute@hanner.lt

Esame jaunatviška ir ryžtinga kom-Esame jaunatviška ir ryžtinga kom-
panija, turinti drąsių idėjų bei am-panija, turinti drąsių idėjų bei am-
bicingų tikslų. Mes kuriame įdomią, bicingų tikslų. Mes kuriame įdomią, 
dinamišką bei kūrybišką kasdienybę, dinamišką bei kūrybišką kasdienybę, 
kurioje talentingiems studentams kurioje talentingiems studentams 
sudarome galimybes dirbti, mokytis sudarome galimybes dirbti, mokytis 
ir tobulėti. Savo darbuotojus mo-ir tobulėti. Savo darbuotojus mo-
kome savarankiškai priimti sprendi-kome savarankiškai priimti sprendi-
mus, nuolat skatiname realizuoti ne mus, nuolat skatiname realizuoti ne 
tik darbines, bet ir asmenines idėjas. tik darbines, bet ir asmenines idėjas. 

mailto:ugne.maksimaviciute@hanner.lt
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YARA

„Yara“ buvo įkurta 1905 m. siekiant išspręsti augančią bado problemą Europoje. 
Šiuo metu „Yara“ yra viena iš lyderiaujančių pasaulyje trąšų gamybos įmonių. Ben-
drovė valdo integruotą verslo modelį, turi apie 17 000 darbuotojų ir veikia daugiau 
nei 60 šalių, taip pat ir Lietuvoje.
„Yara EBS“ šiuo metu sparčiai auga ir ieško naujų darbuotojų, mezga ryšius bei partnerystes. Įmonės 
funkcijos: klientų aptarnavimas, transporto koordinavimas, eksportas, veiklos planavimas, finansai, 
žmogiškieji ištekliai, pirkimai, verslo analitika.

Kontaktai:Kontaktai:
HR_EBS@yara.comHR_EBS@yara.com
LinkedIn: LinkedIn: 
Agnė Banienė arba Laura VičinaitėAgnė Banienė arba Laura Vičinaitė

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Kadangi dirbame su visa Europa, siekiame pritraukti mokan- 
čius anglų kalbą. Be šių žinių iš specialistų nereikalaujame 
jokios konkrečios patirties. Labiau skiriame dėmesį asmeny-
bei, o ne įgūdžių rinkiniui. Ieškome žmogaus, kurio vertybės 
artimos puoselėjamoms čia. Pagrindinės „Yara“ vertybės yra 
bendradarbiavimas, smalsumas, atsakomybė ir ambicija.

Siūlome Siūlome platų įvairių pozicijų spektrą tiems, 
kurie siekia prisidėti prie mūsų pagrindinės 
kompanijos misijos – atsakingai maitinti 
pasaulį ir saugoti planetą. Kadangi dirbame 
su visa Europa, turime daugybę pasiūlymų 
– ieškome klientų aptarnavimo specialistų, 
transporto koordinatorių, finansų specia- 
listų (AR, AP, GL), eksporto koordinatorių 
ir daugelio kitų. Darbas „Yara EBS“ reiškia, 
kad galite priklausyti mūsų pasaulinei ko-
mandai net ir dirbdami iš Vilniaus! Di-  
džiuojamės galėdami pristatyti savo prak-
tikos bei stažuotės programą, kuri padės 
sužinoti, kaip pagrindiniai principai veikia 
praktiškai. 

„Yara“ karjeros galima siekti augant ne tik vertikaliai, 
bet ir horizontaliai. Jei prisijungsite prie mūsų koman-
dos kaip specialistas, galite tapti vyresniuoju specialis-
tu, koordinatoriumi ar komandos vadovu. Galite augti 
įvairiose komandose ar skyriuose. Skatinant dabarti-
nius kolegas siekti karjeros pokyčių, kai kurios darbo 
galimybės reklamuojamos tik kompanijos viduje, nes 
„Yara“ tiki, jog darbuotojai yra pagrindinė vertybė.

Mūsų teikiamų galimybių sąrašasgalimybių sąrašas nuolat pildosi. 
Keletas pavyzdžių:

• Darbas dėl bendro tikslo kurti teigiamą poveikį ir 
pokytį visai planetai;

• Skandinaviška kultūra;
• Į socialinę gerovę orientuotas pasiūlymų paketas;
• Tarptautinės komandos, kultūrinė įvairovė;
• Asmeninis ir kvalifikacinis tobulėjimai;
• Karjeros galimybės, įskaitant dalyko ekspertus, 

vadovaujančius ar pasaulinius vaidmenis;
• Hibridinis darbo modelis su vienkartine išmoka 

ergonomiškos darbo vietos įsirengimui;
• Moderni biuro aplinka (ekologiškas biuras su 

poilsio erdve, žaidimų kambariu ir kitomis zo- 
nomis);

• Daugiau nei 17 000 kolegų komanda.
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„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Balti-
jos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia kitas energetiškai sumaniam pasauli-
ui reikalingas paslaugas. Grupės įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o jos 
investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Švediją, Prancūziją bei Izraelį. 
Energetika šiandien yra išmani, moderni ir sparčiai besikeičianti. Tokie esame ir mes.
Ignitis grupės veikla vadovaujasi tvarumo ir darnumo principais - nuo pagrindinių verslo strateginių 
krypčių, siekiančių didinti atsinaujinančios energetikos kiekį ir kuo greičiau paversti Lietuvą pirmąja 
valstybe, naudojančią tik lanksčiąją žaliąją energiją, iki kolegų emocinės gerovės , lygybės ir įtraukties. 
Pas mus savo kiekviena darbo diena prisidėsi prie tokio rytojaus, kuriame mūsų namai išliks amžinai! 

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

„Ignitis grupės“ įmonių veiklos spektras itin platus, todėl 
sau aktualių darbo pasiūlymų galima rasti bene visiems 
– nuo rinkodaros vadybininkų iki chemijos laborantų. 
Kurdami energetiškai sumanų pasaulį, ieškome profe-
sionalių, sumanių ir savo darbą mylinčių darbuotojų, 
kurie gali prisijungti prie komandų visoje Lietuvoje.
Ar tau svarbu, kaip gyvensime ne tik mes, bet ir mūsų 
ateities kartos? Take YOUR part in #EnergySmart! Take YOUR part in #EnergySmart! 

Kontaktai:Kontaktai:
https://ignitisgrupe.lt/lthttps://ignitisgrupe.lt/lt

Grupėje veikia praktikų ir stažuočių programapraktikų ir stažuočių programa – ji gali būti tiek privalomoji (numatyta studijų pro-
gramose), tiek savanoriška. Stažuotė yra orientuotas į paskutinio kurso studentus, studijas baigusi-
uosius arba norinčiuosius keisti savo profesinę kryptį. Tiek praktika, tiek stažuotė yra puikus būdas 
susipažinti su organizacija ir joje vykstančiomis veiklomis iš vidaus. Praktiką atliekantys studentai 
turi galimybę išbandyti dominančią specialybę, o taip pat susipažinti su įvairių sričių kolegomis, jų 
iššūkiais, dalyvauti įvairiuose mokymuose bei aplankyti išskirtinius energetikos objektus.
Nauji įrankiai, technologijos ir ateities sprendimai yra mūsų varomoji jėga. Jei nori save išbandyti 
dominančioje veikloje ir, drauge, susipažinti su energetika, kviečiame į praktiką arba stažuotę „Ignitis 
grupėje“. Mūsų lūkestis – praktiką ar stažuotę atlikęs dalyvis lieka dirbti „Ignitis grupėje“ ir kartu 
kuria energetiškai sumanų pasaulį.

IGNITIS GRUPĖ

https://ignitisgrupe.lt/lt
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LEINONEN

Kontaktai:Kontaktai:
Jonas PukelisJonas Pukelis
recruitment@leinonen.ltrecruitment@leinonen.lt
+370695 30401+370695 30401

„Leinonen“ – viena didžiausių finansinės apskaitos, darbo užmokesčio valdymo, mokesčių bei teisės 
konsultacijų įmonių, turinti daugiau nei 26 metų patirtį Lietuvoje. „Leinonen Lietuva“ priklauso įmonių 
grupei, veikiančiai 11 šalių: Skandinavijoje, Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europoje. Vilniaus ir 
Kauno ofisuose darbuojasi per 80 kolegų, besirūpinančių daugiau nei 250 klientų, kurių didžioji dalis 
yra tarptautinės kompanijos. „Leinonen“ veikia remdamasi vertybėmis, kuriomis gyvename kiekvieną 
dieną: verslo etika, kokybiškos paslaugos, susitelkimas į klientų poreikius bei nuolatinis tobulėjimas.  

Mes siūlome:Mes siūlome:

• Darbą iš namų ar moderniuose mūsų ofi-   
suose

• Hibridinį darbo modelį
• 10 papildomų atostogų dienų, jei esi studen-

tas
• ACCA ir kitus mokymus
• Papildomą sveikatos draudimą ir kt.

Šiuo metu ieškome:Šiuo metu ieškome:

Buhalterio asistento (-ės), jaunesniojo (-sios) bu-
halterio (-ės), jaunesniojo (-sios) mokesčių kon-
sultanto (-ės), jaunesniojo (-sios) teisininko (-ės).
Būk pirmasis (-oji) išbandęs (-iusi) mūsų 
stažuotės programą!

Ko tikitės iš potencialaus kandidato?Ko tikitės iš potencialaus kandidato?

Ieškome komandos žaidėjų, kuriems būtų svar- 
bios tos pačios vertybės kaip ir mums. Išsila-
vinimo ir patirties reikalavimai priklauso nuo 
pozicijos. Dirbame su užsienio klientais, todėl 
gebėjimas raštu ir žodžiu bendrauti anglų kalba 
yra vienas pagrindinių atrankos kriterijų.  

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų įmonėje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų įmonėje?

Stažuotės programos dalyviai jos pabaigoje turės 
galimybes įsidarbinti jaunesniaisiais specialistais. 
Buhalterių asistentai turi galimybę palaipsniui 
augti iki jaunesniojo buhalterio, vėliau – vyres-
niojo buhalterio pozicijos. Jaunesnieji mokesčių 
ar teisės konsultantai gali tapti ir vyresniaisiais 
konsultantais. Norint išbandyti save kitoje srity-
je, galimas ir perėjimas į kitą padalinį. 
Šiuo metu net 75 proc. komandų kuratorių ir 
vyresniųjų teisės bei mokesčių konsultantų yra 
„Leinonen“ viduje užaugę specialistai – kai kurie 
savo kelią „Leinonen“ pradėję būdami asistentų 
ar praktikantų pozicijose. 

mailto:recruitment@leinonen.lt
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LUMINOR

Laikais, kai pokytis yra vienintelis pastovus dalykas, buvo sukurtas Luminor – šiuolaikiškas naujos kar-
tos bankas ir finansinių paslaugų teikėjas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Esame čia tam, kad padėtume 
vietos įmonėms ir finansiškai aktyviems, versliems žmonėms.
Luminor yra trečias didžiausias finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, turin-
tis 16 proc. indėlių ir 22 proc. paskolų rinkos dalis. Aptarnaujame apie 1 milijoną klientų ir vienijame 
apie 2300 dirbančių profesionalų. Banko kapitalizacijos rodiklis yra 17,6% ir sudaro 1,6 mlrd. Eur.

Vienas svarbiausių dalykų yra žmogaus asmeninės vertybės ir kaip jos atitinka „Luminor“ 
vertybes bei požiūrį. Mūsų bankas puoselėja tris vertybes: smalsumas, aiškus tikslas ir          
bendradarbiavimas ir kiekviena jų yra nepaprastai svarbi, nusakanti pagrindinius mūsų or-
ganizacijos kultūros prioritetus.
Mums yra labai svarbu, kad mūsų darbuotojai mokėtų anglų kalbą, būtų iniciatyvūs, komu-
nikabilūs, norėtų  tobulėti ir gebėtų dirbti komandoje.
Taip pat esame pasiruošę apmokyti naujus darbuotojus, padėti jiems įgyti visus reikalingus 
įgūdžius ir profesines kompetencijas.  

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų 
kompanijoje?kompanijoje?

Esame dinamiška organizacija, todėl 
prisijungti prie „Luminor“ komandos 
kviečiame įvairių sričių specialistus: infor-
macinių technologijų, finansų, teisės, klientų 
aptarnavimo ir kt.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Esame trečias didžiausias finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, teikian-
tis naujos kartos finansines paslaugas bendrovėms ir visiems versliems žmonėms. Įgyvendinę Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos bankų susijungimą, atvėrėme galimybes dirbti su itin įdomiais projektais, 
turinčiais įtakos net trijų šalių gyventojams. 

Kontaktai:Kontaktai:
Eglė MarozaitėEglė Marozaitė
Tel. +370 686 23 834Tel. +370 686 23 834
El.p. egle.marozaite@luminorgroup.comEl.p. egle.marozaite@luminorgroup.com
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MOBILEPAY

Esame Skandinavijos mobiliųjų mokėjimų paslaugas teikianti lyderė, veikianti Danijoje, Suomijoje ir 
turinti IT kompetencijų centrą Lietuvoje. Daugiau nei 6 milijonams privačių ir verslo klientų siūlome 
greitai pasiekiamas, patogias mobiliųjų mokėjimų paslaugas. Lietuvoje įsikūrusiame „MobilePay“ filiale 
dirba apie 130 IT profesionalų, kurie kuria ir tobulina technologinius mobiliųjų mokėjimų sprendimus 
ir vysto bendrovės produktus.

Mes puoselėjameMes puoselėjame skandinavišką darbo kultūrą, kurios 
ašis – pasitikėjimas kolegomis, laisvė, lankstumas, ko-
mandinė dvasia, energija, darbo ir laisvo laiko balan-
sas. Skatiname neformalią darbo atmosferą, į kiekvieną 
kolegą žiūrime kaip į savo srities profesionalą. Ieškome 
motyvuotų, nuolat siekiančių mokytis ir tobulėti, 
žingeidžių, draugiškų, drąsiai priimančių sprendimus 
ir norinčių dirbti komandoje kolegų. Mes tikime, kad 
techninius įgūdžius galima įgyti po truputį, mokantis 
ir dirbant organizacijoje, svarbiausia – didelis noras 
tobulėti. Iš naujųjų kolegų tikimės gerų anglų kalbos 
žinių, nes kiekvieną dieną dirbame su komandomis iš 
skirtingų Skandinavijos šalių.

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

Savo komandoje turime skirtingų profilių dar-Savo komandoje turime skirtingų profilių dar-
buotojų: IT programinės įrangos inžinierių, buotojų: IT programinės įrangos inžinierių, 
mobiliųjų aplikacijų programuotojų, produk-mobiliųjų aplikacijų programuotojų, produk-
tų vadovų, UX/UI dizainerių, AML specialistų. tų vadovų, UX/UI dizainerių, AML specialistų. 
Daugiausiai ieškome žmonių, besispecializuo-Daugiausiai ieškome žmonių, besispecializuo-
jančių „Front-End“, „Back-End“, „Kotlin“ ir pan.jančių „Front-End“, „Back-End“, „Kotlin“ ir pan.

Kontaktai:Kontaktai:
Aušra MačernienėAušra Mačernienė
+370 616 22793+370 616 22793
ausma@mobilepay.lt ausma@mobilepay.lt 
Atvirų pozicijų ieškok: Atvirų pozicijų ieškok: https://bit.ly/3YqS2RVhttps://bit.ly/3YqS2RV  

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Kiekvienam naujai prisijungusiam darbuotojui visuomet paskiriame „buddy“, kuris padėtų susivokti tiek 
patalpose, tiek organizacijoje ir palaikytų. Taip pat bendradarbiaujame su įvairiausiomis organizacijomis, 
tad mūsų darbuotojai turi galimybę tapti mentoriais ir tokiu būdu net patikrinti „vadovo kėdę“ padėdami 
išspręsti vieną ar kitą „mentoriaujamo“ asmens problemą. Kartą per metus patikriname darbuotojo turi-
mas kompetencijas ir įvertiname, ar jis jau gali būti paaukštintas. 

Mūsų siūlomų naudų sąrašassiūlomų naudų sąrašas darbuotojams suteikia metinį mokymosi ir tobulėjimo biudžetą, papildo-
mas laisvas apmokamas atostogų dienas, sveikatos draudimą, „mindfulness“ programas, pagalbą ne-
laimės atveju, dalinai kompensuojamus pietus, lankstumą – darbą iš namų ar kitos valstybės, finansinę 
paramą įsirengti savo „namų ofisą“, svajonių ofisą su PS5, masažo kėde, miego kambariais ir pan.

mailto:ausma@mobilepay.lt 
https://bit.ly/3YqS2RV
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NORDCURRENT

„Nordcurrent“ yra laisvalaikio žaidimų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir as-
meniniams / „Mac“ kompiuteriams kūrėjas ir leidėjas, įkurtas 2002 m. Vilniuje, Lietuvoje.
„Nordcurrent“, kurios būstinė yra Lietuvoje, turi papildomas studijas Vilniuje, Odesoje, Dnipre ir 
Varšuvoje. Per pastaruosius 20 metų Nordcurrent sukūrė daugiau nei 50 žaidimų įvairioms platfor-
moms. Kol kas didžiausias studijos hitas yra „Cooking Fever“ – laiko valdymo žaidimas, kuriame 
žaidėjai gali gaminti patiekalus ir desertus iš viso pasaulio. Žaidimas turi beveik 400 milijonų atsisiun-
timų ir 15 milijonų aktyvių vartotojų kas mėnesį. Kiti naujausi „Nordcurrent“ žaidimai: interaktyvūs 
kriminaliniai detektyvai „Murder in the Alps“ ir „Murder by Choice“, laiko valdymo žaidimas danguje 
„Airplane Chefs“, „Pocket Styler“ mados tendencijų nustatymo žaidimas ir naujausias hitas, kuriame 
sveikata yra turtas – „Happy Clinic“!

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

„Nordcurrent“ yra pirmaujanti vaizdo žaidimų 
studija Lietuvoje. Mes esame inovatyvūs, todėl 
nuolat kuriame naujus projektus. Visada ieškome 
talentingų žmonių, kurie prisijungtų prie mūsų 
komandos su misija sukurti geriausius žaidimus, 
kurie patinka žaidėjams visame pasaulyje! Esame 
auganti 250 draugiškų kolegų komanda. Mūsų 
centrinis biuras yra Vilniuje, o kitos studijos – 
Odesoje, Dnipre ir Varšuvoje.

Kontaktai:Kontaktai:
El. paštas: El. paštas: jobs@nordcurrent.comjobs@nordcurrent.com

Mūsų įmonė ieškoieško kruopščių, kūrybingų ir 
tobulėti norinčių talentų, kurie mylėtų vaizdo 
žaidimus taip kaip mes. 
Turime labai daug pozicijų Turime labai daug pozicijų jauniems talen-
tams – viską galima rasti šiame puslapyje 
https://www.nordcurrent.com/jobs/https://www.nordcurrent.com/jobs/. 
Karjeros perspektyvosKarjeros perspektyvos yra vertikalios ir hori-
zontalios - nuo jaunesniojo iki komandos ly-
derio tose pačiose pareigose, taip pat nuo QA 
ar rinkodaros skyriaus iki žaidimų kūrėjo arba 
atvirkščiai.

mailto:jobs@nordcurrent.com
https://www.nordcurrent.com/jobs/
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OUTOKUMPU

„Outokumpu“ – viena didžiausių Suomijos įmonių, pasaulyje lyderiaujanti tvaraus nerūdijančio plieno 
gamintoja, šiuo metu turinti apie 9000 darbuotojų daugiau nei 30 pasaulio šalių. Verslo paslaugų cen-
tras Vilniuje – tai talentinga 200 žmonių komanda, dirbanti finansų ir apskaitos, pirkimų, žmogiškųjų 
išteklių bei informacinių technologijų srityse. „Outokumpu“ – tai istorija apie siekį kurti tvarų pasaulį, 
kuriame mūsų kuriamas produktas išlieka amžinai. Ir tuo didžiuotis. 

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Praktiką „Outokumpu“ atliekantiems studentams vi-
suomet išlieka didelė tikimybė po praktikos gauti darbo 
pasiūlymą. Vėliau atsiveria galimybės augti komandos 
viduje, pereiti dirbti į kitą komandų ar net siekti paaukš-
tinimo. „Outokumpu“ siūlo karjeros galimybes ne tik 
Vilniuje, bet ir kituose mūsų padaliniuose Europoje ir už 
jos ribų. Mes tikime, kad mūsų darbo aplinka ir vidinė 
kultūra skatina tobulėti, ieškoti ir siekti naujų galimybių! 

„Outokumpu“ „Outokumpu“ ieško ieško studentų praktikai ir studentų praktikai ir 
jaunesniųjų specialistų pareigoms užimti. jaunesniųjų specialistų pareigoms užimti. 
Laukiame kandidatų, kurie nori tobulėti, yra Laukiame kandidatų, kurie nori tobulėti, yra 
smalsūs ir motyvuoti. Formalieji reikalavi-smalsūs ir motyvuoti. Formalieji reikalavi-
mai vos keli: siūlomai pozicijai artimos kryp-mai vos keli: siūlomai pozicijai artimos kryp-
ties studijos, gebėjimas rašyti ir kalbėti anglų ties studijos, gebėjimas rašyti ir kalbėti anglų 
kalba, praktinės „Excel“ programos žinios ir kalba, praktinės „Excel“ programos žinios ir 
galimybė atlikti praktiką pilnu etatu (arba galimybė atlikti praktiką pilnu etatu (arba 
bent puse etato, bet fiksuotu laiku). bent puse etato, bet fiksuotu laiku). 

„Outokumpu“ – tai skandinaviška kultūra Vilniuje bei „Outokumpu“ – tai skandinaviška kultūra Vilniuje bei 
vienas tvariausių ir socialiai atsakingiausių verslų plie-vienas tvariausių ir socialiai atsakingiausių verslų plie-
no industrijoje. Tai šimtametė įmonė, turinti itin aukš-no industrijoje. Tai šimtametė įmonė, turinti itin aukš-
tus darbo standartus ir nuolat investuojanti į darbuotojų tus darbo standartus ir nuolat investuojanti į darbuotojų 
gerovę. Būti šios įmonės dalimi – pasididžiavimą ke- gerovę. Būti šios įmonės dalimi – pasididžiavimą ke- 
liantis jausmas! Kviečiame ateiti ir tuo įsitikinti patiems.liantis jausmas! Kviečiame ateiti ir tuo įsitikinti patiems.

Kontaktai:Kontaktai:
Tel. nr.: +370 683 90 123 (Eglė) Tel. nr.: +370 683 90 123 (Eglė) 
El. paštas: El. paštas: HRServicesRecruiting@outokumpu.com HRServicesRecruiting@outokumpu.com 
Nuoroda į puslapį: Nuoroda į puslapį: www.workinoutokumpu.ltwww.workinoutokumpu.lt    

Potencialiems darbuotojams siūlome Potencialiems darbuotojams siūlome 
apmokamą praktiką ir darbą šiose apmokamą praktiką ir darbą šiose 
srityse:srityse:
•     Finansai ir apskaita•     Finansai ir apskaita
•     Pirkimai•     Pirkimai
•     Žmogiškieji ištekliai•     Žmogiškieji ištekliai
•     Duomenų valdymas•     Duomenų valdymas

mailto:HRServicesRecruiting@outokumpu.com 
http://www.workinoutokumpu.lt


78

PHOENIX

Kontaktai:Kontaktai:
Lelde Gabija Kancs, RecruiterLelde Gabija Kancs, Recruiter
+370 695 572 21 +370 695 572 21 
l.kancs@phoenixgroup.eu l.kancs@phoenixgroup.eu 
Ligitas Stravinskas, Talent Acquisition PartnerLigitas Stravinskas, Talent Acquisition Partner
+370 612 94 164+370 612 94 164
l.stravinskas@phoenixgroup.eu l.stravinskas@phoenixgroup.eu 

Esame žmonės, kurie siekia daryti dalykus kaip įmanoma geriau. Esame tobulėjanti, nuolat besimokan-
ti ir besivystanti tarptautinė 150 kolegų komanda, veikianti kaip Vilniuje įsikūręs Bendrųjų paslaugų 
centras (BPC). Mūsų tikslas – siekti didžiausios savo misijos: užtikrinti sveikatą teikiant finansines, ap-
skaitos ir IT paslaugas bendrovei „Phoenix Group“, kuri yra didžiausia farmacijos ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėja Europoje. Jos pagrindinė būstinė – Manheime, Vokietijoje.  www.phoenixgroup.eu/en/ 
Kviečiame tuos, kurieKviečiame tuos, kurie nori dirbti kuo geriau, kurie nori mesti iššūkį ir pagerinti esamą padėtį, kurie yra 
pakankamai smalsūs išbandyti įvairius dalykus ir atviri naujoms patirtims. Tad sukūrėme visą nuolatinio 
tobulėjimo kultūrą, kurioje kiekvienas gali siūlyti naujas idėjas ir aktyviai dalyvauti jas įgyvendinant. Be 
to, už tai atlyginama! Ką mūsų kolegos labiausiai vertina?Ką mūsų kolegos labiausiai vertina?

 
Be įprastų SSC privilegijų, tokių kaip privatus sveikatos 
draudimas, metinė premija, kompensacija už naudo-
jimąsi viešuoju transportu, premija už rekomendacijas, 
gyvūnams draugiškas biuras su pramogų zona, ko-
mandos pastatai ir socialiniai renginiai, mes siūlome 
darbą iš namų arba Vilniaus miesto centre (Jūsų pasir-
inkimas), ACCA mokymus, nemokamas automobilių 
stovėjimo vietas, darbą iš bet ku- rios ES šalies 180 di-
enų per metus, 4 pasitikėjimo dienas per metus, gam-
ifikuotą piniginį atlygį už automatizavimo projektus, 
individualų kompetencijų ugdymo planą jūsų būsimai 
karjerai, 100 Eur jūsų namų biurui.

Jūs esate tas (-a) vienintelis (-ė), jei Jūs esate tas (-a) vienintelis (-ė), jei 
norėtumėte padėti atlikti kasdienes apskai-
tos operacijas šiose procesų srityse: 
• Banko operacijų derinimo procesas;
• Sąskaitų faktūrų paskirstymas ir tvarky-

mas;
• AP / AR / GP / iždo procesų mokymasis; 
• Sąskaitų faktūrų ir kitų apskaitos doku-

mentų ar įrašų tikslumą tikrinimas; 
• Žurnalo įrašų skelbimas; 
• Susipažinimas ir mokymasis dirbti su 

įvai- ria apskaitos programine įranga 
(daugiausia su SAP);

• Dalyvavimas ir pagalba kolegoms įvai-       
riuose vidaus projektuose;

• Bendravimas su klientais el. laiškais ir 
įvairių užklausų sprendimas;

• Dalyvavimas įvairiuose komandos susi- 
rinkimuose.

Visos atviros pozicijos: Visos atviros pozicijos: 
https://mbsl.bamboohr.com/careers 
Vasaros praktika: Vasaros praktika: 
https://recruitlab.co.uk/i/mckesson/job/zDJkd2UB/
join-us-at-phoenix

http://  www.phoenixgroup.eu/en/  
https://mbsl.bamboohr.com/careers 
https://mbsl.bamboohr.com/careers/88  
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SANOBIOTEC

„Sanobiotec“ yra viena lyderiaujančių pasaulyje biotechnologijų bendrovių grupė, tirianti ir gaminanti 
retuosius kanabinoidus, atliekanti jų mokslinius tyrimus ir vystanti cheminės sintezės technologijas.
Bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir švietimo institucijomis, mūsų atliekami moksliniai tyrimai ir jų 
plėtra atlieka svarbų vaidmenį kanabinoidų srityje bei užtikrintai plečia jos ribas. Mūsų darbas su Lietu-
vos nacionaliniu vėžio institutu apima įvairių kanabinoidų ir jų darinių ekstrahavimą ir sintezę siekiant 
kovoti su specifinėmis vėžio formomis. Partnerystė mus sieja ir su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų 
centru, su kuriuo bendradarbiaujame in vivo tyrimų, metabolinės inžinerijos, mielių, produkuojančių 
kanabinoidus, fermentacijos srityje.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

„Sanobiotec“ misija yra atskleisti tikrąjį organinės sin-
tezės potencialą, todėl ieškome talentingų ir motyvuotų 
žmonių, kurie galėtų prisijungti prie mūsų komandos. 
„Sanobiotec“ yra naujų produktų kūrimo priešakyje – 
įmonė bendradarbiauja su biotechnologijų įmonėmis, na-
cionalinėmis ir švietimo įstaigomis, siekdama peržengti 
įmanomų galimybių ribas. Darbas su Nacionaliniu vėžio 
institutu yra tik vienas iš mūsų atliekamų novatoriškų ty-
rimų pavyzdžių. Ieškome komandos nario, turinčio didelę 
aistrą organinei sintezei, kuris džiaugtųsi galimybe dirbti 
prie inovatyvių biotechnologijų projektų. Pažadame, kad 
prisijungsite prie jaunos, kūrybingos ir nepalaužiamos 
komandos, kuri įveikia visas kelyje pasitaikančias kliūtis.

Kontaktai:Kontaktai:
info@sanobiotec.cominfo@sanobiotec.com

Mūsų darbai ir pasiekimai apibrėžia, kas mes esame – at-
kaklių ir veiklių mąstytojų komanda. Tapdami mūsų ko-
mandos nariu turėsite galimybę savo darbais daryti įtaką 
pasauliui ir bendradarbiauti su geriausiais biotechnologijų 
pramoninkais, nacionalinėmis ir švietimo įstaigomis.

Esame įsipareigoję savo komandos nariams suteikti ištek-
lių ir paramos, kurių reikia sėkmingam darbui, bei inves-
tuoti į savo darbuotojus tam, kad padėtume augti tiek pro-
fesionaliu, tiek asmeniniu lygmeniu. Jei domitės organine 
sinteze ir norite dirbti su naujausiais biotechnologijų 
tyrimų ir plėtros projektais, raginame kreiptis dėl darbo 
vietos mūsų draugiškoje, palaikančioje ir niekad nepa-     
ilstančioje  „Sanobiotec“. Lauksime Jūsų žinučių!

mailto:info@sanobiotec.com
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Southwestern Advantage 

„Southwestern“ programa suteikia studentams visą reikalingą medžiagą, teorinius bei praktinius mo-
kymus, kurie reikalingi norint kurti savo verslą ir įgyti tarpdisciplininių gyvenimo įgūdžių. Mes tikime, 
jog tada, kai paliekame savo komforto zoną, daugiau išmokstame, tobulėjame ir tampame įtakingesni. 
„Southwestern“ suteikia galimybę dirbti su puikiais mentoriais, varžytis su konkurencingais bendražy- 
giais ir mėgautis galimybe pažindinti naujus žmones su programa, stebėti jų augimą ir tobulėjimą.

Kontaktai:Kontaktai:
Arina Fitingova, +37064715504.Arina Fitingova, +37064715504.
https://southwesternadvantage.eu/lthttps://southwesternadvantage.eu/lt

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

„Southwestern“ studentus vienija darbo etika – būti op-
timistu, geriausia savo versija bei pabaigti tai, kas pradė-
ta. Taip pat vertinamas studento gebėjimas priimti ir 
pritaikyti naujai gautą informaciją.

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Praėjus pirmajai darbo vasarai, studentas gali būti 
paaukštintamas pareigose ir tapti vadovu/mentoriu-
mi kitiems studentams, dalyvaujantiems programoje. 
Galimybė atrinkti naujus studentus į savo komandą, 
mokyti, motyvuoti ir patarti kitiems studijų metu yra 
viena pagrindinių priežasčių, kodėl studentai pasirenka 
dalyvauti programoje daugiau nei vienerius metus.

SiūlomeSiūlome pardavimų atstovų pozicijas.  pardavimų atstovų pozicijas. 
Užėmę šią vietą studentai yra ruošiami Užėmę šią vietą studentai yra ruošiami 
vasaros darbui Amerikoje. Studentai vasaros darbui Amerikoje. Studentai 
susidomi mūsų programa dėl patirties susidomi mūsų programa dėl patirties 
ir uždarbio. Iki vasaros studentai ir uždarbio. Iki vasaros studentai 
gauna mokymus, pagalbą iš vyresnių gauna mokymus, pagalbą iš vyresnių 
mentorių tam, kad galėtų tinkamai mentorių tam, kad galėtų tinkamai 
pasiruošti vasaros pardavimams.pasiruošti vasaros pardavimams.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo 
sferoje?sferoje?

Prisijungusiam prie „Southwestern“ pro-
gramos studentui yra suteikiama galimy-
bė daryti klaidas ir iš jų mokytis, dirbti su 
nuostabiais lyderystės mentoriais, varžytis 
su puikiais žmonėmis ir supažindinti nau-
jus, jaunus žmones su programa bei stebėti 
jų tobulėjimą. Daugelis šių pažinčių tęsia-
si visą gyvenimą ir yra vienos iš įsiminti-                  
niausių. „Southwestern“ kelionės ypatingos 
– būdamas lyderystės programos mentorius 
gali jas laimėti ir Tu! Pirmuosius metus da-
lyvaudamas šioje programoje gali laimėti dvi 
keliones, o vėliau – dar dvi. Tai gali padėti 
megzti socialinius ryšius visame pasaulyje!

https://southwesternadvantage.eu/lt
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SUPER HOW?

Kontaktai:Kontaktai:
Urtė Bilevičiūtė Sarinaitė Urtė Bilevičiūtė Sarinaitė 
hero@superhow.comhero@superhow.com
superhow.comsuperhow.com  

„Super How?“ yra inovatyvi įmonė, dirbanti blokų grandinės technologijos, dirbtinio intelekto, vir-  
tualios realybės bei kvantinės kompiuterijos srityse. „Super How?“ atlieka taikomuosius mokslinius   
tyrimus bei kuria modernius sprendimus verslui finansų technologijų, e. sveikatos sprendimų, skait-
meninės tapatybės apsaugos, logistikos ir kitose panašiose srityse. „Super How?“ komanda nuolat skaito 
pranešimus konferencijose, hakatonuose, veda mokymus valdžios institucijoms, yra vieni iš „Blockchain 
Lithuania Competence Center“ steigėjų bei vieni iš „Web3: Impact the Future” konferencijos organiza-
torių. Per 4 veiklos metus kompanija išaugo iki beveik 50 profesionalių tyrėjų komandos. Daugiau nei 
95 proc. „Super How?“ teikiamų paslaugų yra eksportuojama. Kompanija dirba su JAV, Šveicarijos, Aus-
tralijos, Kanados, Jungtinės Karalystės, Singapūro ir kt. rinkomis.

Vienas svarbiausių reikalavimų Vienas svarbiausių reikalavimų bet kuriam mūsų koman-
dos nariui yra tas, jog nuolatinis mokymas(is) turi būti 
svarbi jo gyvenimo dalis. Dirbant inovatyvioje srityje itin 
svarbu gebėti ieškoti, atsirinkti, sisteminti informaciją, 
rasti naujus sprendimus. Šioje srityje darbuotojus dažnai 
reikia „auginti“, nes, pavyzdžiui, rasti žmones, geban-    
čius programuoti „smart contracts“ yra sudėtinga. Dėl šios 
priežasties nuolatinis mokymas(is) yra labai didelė mūsų 
įmonės vertybė ir, galima sakyti, pamatas. Siekiame sukur-
ti aplinką, kurioje žmonės nebijotų klysti, nes inovacijos 
– sritis, kurioje dažnai kuriama tai, ko dar niekas anksčiau 
nekūrė.

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Priklausomai nuo srities, kurioje dirbama, karjeros perspektyvos 
gali būti labai įvairios. Galima persikvalifikuoti ir netgi keisti savo 
sritį, jei darbuotojas turi potencialą ir jam naujoji sritis labai įdomi. 
Darbuotojai viduje skatinami kurti ir savo projektus – tokiu atveju 
įmonė tampa pirmuoju investuotoju ir inkubuoja projektą, kol jis 
gali būti paleistas į rinką. Šiuo metu įmonė turi 3 tokius projektus. 

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

„Super How?“ stiprybė – joje dirbantys žmonės. Dėl šios 
priežasties būtent jie ir yra įmonės prioritetas. Darbas nėra 
tik darbas – tai yra labai didelė mūsų gyvenimo dalis, todėl 
jis turi būti ir smagus, ir įkvepiantis. Įmonei svarbu ne su-
sirasti kuo daugiau klientų, o dirbti su projektais, kurie 
yra įdomūs, skatina augti, mokytis, tobulėti ir stiprinti ko-
mandiškumą.

mailto:hero@superhow.com
http://superhow.com
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TGS BALTIC

Kontaktai:Kontaktai:
Laukiame Tavo CV ir trumpo prisistatymo el.paštu Laukiame Tavo CV ir trumpo prisistatymo el.paštu 
karjera@tgsbaltic.comkarjera@tgsbaltic.com, , 
tel. nr. pasiteiravimui +370 604 33323tel. nr. pasiteiravimui +370 604 33323

Advokatų kontora „TGS Baltic“ – viena didžiausių advokatų kontorų Baltijos šalyse, dirbanti visose 
komercinės teisės srityse. Esame geriausi savo teisės srities ekspertai, siekiame savo žiniomis, patirtimi 
bei įgūdžiais padėti mūsų klientams vystyti jų verslą.

Jei Tau patinka iššūkiai, nori mokytis iš įvairių teisės sričių pro-Jei Tau patinka iššūkiai, nori mokytis iš įvairių teisės sričių pro-
fesionalų bei gebi problemas spręsti kūrybiškai, kviečiame Tave fesionalų bei gebi problemas spręsti kūrybiškai, kviečiame Tave 
prisijungti prie advokatų kontoros „TGS Baltic“ ir užimti tei- prisijungti prie advokatų kontoros „TGS Baltic“ ir užimti tei- 
sininkų padėjėjo (-os) poziciją.sininkų padėjėjo (-os) poziciją.

Mes tikimės, kad:Mes tikimės, kad:
• • Universitete studijuoji teisę (2–4 kursas);Universitete studijuoji teisę (2–4 kursas);
• • Nekantrauji pradėti savo karjeros kelią advokatų kontoroje;Nekantrauji pradėti savo karjeros kelią advokatų kontoroje;
• • Puikiai moki lietuvių ir labai gerai anglų kalbą (rusų kalbos Puikiai moki lietuvių ir labai gerai anglų kalbą (rusų kalbos 

mokėjimas – privalumas);mokėjimas – privalumas);
• • Esi organizuotas (-a), gebi dirbti komandoje;Esi organizuotas (-a), gebi dirbti komandoje;
• • Turi puikius darbo kompiuteriu įgūdžius.Turi puikius darbo kompiuteriu įgūdžius.

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

Siūlome teisininkų padėjėjo (-os) Siūlome teisininkų padėjėjo (-os) 
poziciją.poziciją.

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Asmeninis progresas ir atlygis priklausys nuo Tavo ambici-
jų. Turime ne vieną pavyzdį kaip 2–3 kurse darbą pas mus 
pradėję studentai tampa advokatų kontoros partneriais!

Dirbdamas (-a) pas mus:Dirbdamas (-a) pas mus:

• Prisidėsi prie sudėtingų ir įdomių 
projektų;

• Įgysi vertingos tarptautinės patirties;
• Tapsi vieningos ir motyvuotos ko-

mandos dalimi.

Kiekvienas prie komandos prisijungęs narys gauna unikalią 
galimybę dalyvauti įvairiuose vidiniuose ir išoriniuose moky- 
muose, vasaros renginyje kartu su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
komandomis bei jau tradicija tapusiu „TGS Hike“!
Investuojame į jaunųjų talentų augimą ir galime pasiūlyti Jums 
inovatyvias profesinio tobulėjimo studijas GROW SHARP. Ši 
mokymosi programa gali padėti atskleisti Tavo potencialą: jei 
turi motyvacijos, energijos ir ryžto, pažadame, kad su GROW 
SHARP mentorių komandos pagalba pasieksi labai daug! 

mailto:karjera@tgsbaltic.com
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THE IMACT BRANDS

Kontaktai:Kontaktai:
El. paštas:El. paštas:  hr@theimpacbrands.comhr@theimpacbrands.com
www.impactbrands.comwww.impactbrands.com

„Impact Brands“ – Amerikoje įregistruota sparčiai auganti tarptautinė įmonė. Įmonei priklauso 4 prekės 
ženklai, kurie klientams siūlo aukščiausios kokybės maisto papildus, grožio ir gyvūnų sveikatos linijos 
produktus. Produkcija gaminama tik iš aukštos kokybės natūralių ingredientų, yra sertifikuoti ir organiš-
ki. Šiuo metu tarptautinę komandą sudaro daugiau nei 260 darbuotojų ir nemažas būrys praktikantų. 
Visus vienija ambicingas tikslas – padaryti teigiamą įtaką milijardui žmonių.

Įmonė yra tikra nuotolinio darbo ambasa-Įmonė yra tikra nuotolinio darbo ambasa-
dorė! Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios visa dorė! Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios visa 
komanda dirba iš jiems pačios patogiausios komanda dirba iš jiems pačios patogiausios 
vietos – nesvarbu, tai būtų jų namai, kelioninis vietos – nesvarbu, tai būtų jų namai, kelioninis 
kemperis ar šilta jauki vieta po palme. Pasin-kemperis ar šilta jauki vieta po palme. Pasin-
audodami nuotolinio darbo galimybe, koman-audodami nuotolinio darbo galimybe, koman-
dos nariai daug dėmesio skiria kelionėms ir dos nariai daug dėmesio skiria kelionėms ir 
pasaulio atradimui – kiekvienas turi sukaupęs pasaulio atradimui – kiekvienas turi sukaupęs 
įkvepiančių istorijų iš kelionių po pasaulį.įkvepiančių istorijų iš kelionių po pasaulį.

Įmonėje „Impact Brands“ yra didelis būrys prak-Įmonėje „Impact Brands“ yra didelis būrys prak-
tikantų, kurie mokosi iš tikrų savo srities profe-tikantų, kurie mokosi iš tikrų savo srities profe-
sionalų ir taip tobulina savo kompetencijas. sionalų ir taip tobulina savo kompetencijas. Nors 
praktika dažniausiai trunka 3 mėn., yra daug 
sėkmės istorijų, kai praktikantai prie komandos 
prisijungė jau po pirmojo praktikos mėnesio! 
Praktika įmonėje yra apmokama. Praktikantams 
suteikiamos galimybės mokytis ir tobulėti, įskai-
tant įvairias įmonės mokymosi platformas bei 
laiką, kurį naujokui skiria jo komanda. Praktikan-
tą mokymosi metu lydi mentorius, padedantis ne 
tik tobulėti profesinėje srityje, bet ir patariantis 
visais kitais rūpimais klausimais.

Kaip tapti praktikantu?Kaip tapti praktikantu? Viskas labai paprasta! Tereikia at-
siųsti savo CV el. paštu arba aplikuoti į dominančią poziciją 
įmonės puslapyje. Jei jauti, kad atėjo metas praktiškai panau-
doti studijų metu sukauptas žinias, rinkis Tave dominančią 
praktiką nuotoliu veikiančioje tarptautinėje įmonėje. 

Praktikos laikotarpiui pasibaigus, Praktikos laikotarpiui pasibaigus, praktikantas 
turi galimybę tapti specialistu ir toliau sėkm-
ingai darbuotis įmonėje, todėl karjeros kelias 
tik prasideda! Toliau augantis ir tobulėjantis 
įmonės naujokas turi visas galimybes išbandy-
ti jį dominančias sferas, dalintis savo idėjomis 
bei toliau siekti savo užsibrėžtų tikslų. Įmonėje 
gausu pavyzdžių, kai praktikantai pasiekia la-
bai aukštų rezultatų ir per trumpą laikotarpį iš 
praktikantų tampa specialistais ar net vadovais.

mailto:hr@theimpacbrands.com
http://www.impactbrands.com 
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AKTYVUS JAUNIMAS

Asociaciją „Aktyvus jaunimas“ vienija bendras tikslas – kurti galimybes jaunimui bei pozityvų ir tvarų 
pokytį visuomenės santykyje su ekologija, sveikata, pažeidžiamomis grupėmis ir internetu.
Mūsų vizija: Mūsų vizija: tapti lyderiaujančia organizacija, kuriant socialiai integruotą ir harmoningą pasaulį.

Asocijacijoje „Aktyvus jaunimas” turėsite galimybę įsi-Asocijacijoje „Aktyvus jaunimas” turėsite galimybę įsi-
darbinti ar atlikti praktiką šiose komandose:darbinti ar atlikti praktiką šiose komandose:
• Komunikacijos;
• Projektų rašymo;
• Internetinių svetainių kūrimo;
• Projektų valdymo (skiriasi pagal temas);
• Klimato („Active Youth Planet“ / „Tvariau.lt“);
• Finansų;
• Lėšų pritraukimo;
• Žmogiškųjų išteklių.

Kontaktai:Kontaktai:
Stanislav Karmyšov Stanislav Karmyšov 
stan@activeyouth.ltstan@activeyouth.lt

Savo veikloje pasitelkiame neformalų ugdymą, diskutuo-
jame jaunimui aktualiomis temomis, populiariname sveiką 
ir aktyvią gyvenseną. Mūsų komanda suteikia profesionalią 
pagalbą rašant projektus daugumai ES ir EEE (Norvegijos) 
fondų. 

Su ES projektais dirbame nuo 2014 m. Nuo tada esame 
pateikę šimtus projektų daugybei skirtingų fondų skir- 
tingomis temomis, kurie svarbūs tiek mums patiems, 
tiek mūsų partneriams ir klientams.

mailto:stan@activeyouth.lt
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Baltic-American Freedom Foundation 

Baltijos–Amerikos Laisvės fondas Baltijos–Amerikos Laisvės fondas (Baltic-American Freedom Foundation)(Baltic-American Freedom Foundation) yra nepriklausoma orga- yra nepriklausoma orga-
nizacija, kurią finansuoja JAV Vyriausybės įkurtas Baltijos–Amerikos verslo fondas nizacija, kurią finansuoja JAV Vyriausybės įkurtas Baltijos–Amerikos verslo fondas (Baltic-American     (Baltic-American     
Enterprise Fund)Enterprise Fund). Baltijos–Amerikos Laisvės fondas siūlo galimybes talentingiems Lietuvos studentams, . Baltijos–Amerikos Laisvės fondas siūlo galimybes talentingiems Lietuvos studentams, 
dėstytojams, mokslininkams dalyvauti profesinių praktikų programoje, imtis inovatyvių mokslinių ty-dėstytojams, mokslininkams dalyvauti profesinių praktikų programoje, imtis inovatyvių mokslinių ty-
rimų Jungtinėse Valstijose ir gauti grantus įvairių sričių ekspertų vizitams į Baltijos šalis.rimų Jungtinėse Valstijose ir gauti grantus įvairių sričių ekspertų vizitams į Baltijos šalis.

Kontaktai:Kontaktai:
Ingrida Laurinavičienė, BAFF Atstovė LietuvojeIngrida Laurinavičienė, BAFF Atstovė Lietuvoje
Tel: +37069874037Tel: +37069874037
E-mail: ilaurinaviciene@ciee.orgE-mail: ilaurinaviciene@ciee.org
https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/

Tarp kitų BAFF programų studentams ir dėstytojams BAFF siūlo šias stipendijų programas:Tarp kitų BAFF programų studentams ir dėstytojams BAFF siūlo šias stipendijų programas:

• Profesinės praktikos programa• Profesinės praktikos programa – galimybė atlikti profesinius interesus atitinkančią praktiką JAV 
įmonėje, kompanijoje ar organizacijoje. Programos dalyviams suteikiamos 30 000 JAV dolerių 
stipendijos metams – apgyvendinimo, draudimo, maitinimo bei transporto išlaidoms padengti. 
Ši programa leis įgyti profesinės patirties, išplėsti pažinčių ratą, susipažinti su JAV kultūra ir 
gyvenimo būdu. Per dvylika BAFF veiklos metų šia galimybe pasinaudojo daugiau nei 130 Lietu-
vos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų. Tarp jų beveik 40 absolventų iš VU.

• BAFF Tyrėjų programa• BAFF Tyrėjų programa – pilno išlaikymo stipendija Baltijos šalių mokslininkams ir tyrėjams, 
norintiems atlikti mokslinius projektus partnerių JAV universitetuose, laboratorijose ar tyrimų 
centruose. BAFF suteikia iki 60 000 JAV dolerių stipendiją per metus, kuri leidžia kartu pasiimti 
šeimos narius ir dalyvauti mokslinėse konferencijose JAV. Programa trunka nuo 6 iki 12 mėnesių. 
Dvylika mokslininkų ir dėstytojų iš VU su BAFF parama atliko mokslinius tyrimus garsiausiuose 
JAV universitetuose, laboratorijose ir mokslo centruose.

• Baltijos-Amerikos Dialogo programa• Baltijos-Amerikos Dialogo programa skatina idėjų mainus tarp Baltijos šalių ir JAV bei aktyvina 
tarptautinį bendradarbiavimą. Per dešimtį Baltijos-Amerikos Dialogo programos metų BAFF 
finansavo daugiau nei 60 projektų iš Lietuvos. Viešosios Lietuvos įstaigos, universitetai, nevy- 
riausybinės organizacijos, asociacijos ir sąjungos kviečiamos teikti paraiškas JAV ekspertų, at-
vyksiančių į Baltijos šalis, priėmimo išlaidoms padengti. Ypač skatinami projektai, numatantys 
Baltijos šalių tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir studentų dalyvavimą.

https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/
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EU CAREERS

Pagrindinis tikslas – atrinkti talentingus kandidatus, atitinkančius 
ES įdarbinimo poreikius. Mes kontaktuojame su ES institucijomis, 
aukštos kvalifikacijos specialistais bei padedame atrasti darbo ar 
praktikos galimybes Europos Sąjungoje. Siūlome galimybes Euro-
pos Parlamente, Europos Komisijoje, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme ir kitose Europos institucijose. Taigi, siūlome tapti dabartinės 
ir būsimos Europos kūrimo dalimi!

Kontaktai:Kontaktai:
Facebook: Facebook: EU careers LithuaniaEU careers Lithuania  
Instagram: @Instagram: @eucareers.lithuaniaeucareers.lithuania

Jeigu domiesi ES projektais, tiki ES verty-
bėmis, nori dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje, 
tuomet kviečiame dalyvauti mūsų atrankose!kviečiame dalyvauti mūsų atrankose!

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Galimybė dalyvauti sprendimuose, kurie liečia vi-
sus Europos Sąjungos gyventojus – susivienyda-
mi dėl bendro tikslo praturtinsime net 450 mln. 
žmonių gyvenimus.
• Prisidėsite prie lygybės, socialinio ir ekono-

minio vystymosi, mokslinių tyrimų rėmimo 
bei padėsite spręsti pasaulinius iššūkius.

• Būdami tarptautinės bendruomenės dalimi, 
turėsite galimybę tobulėti ne tik profesiona- 
liai, bet ir plėsti savo akiratį bei augti kaip as-
menybė. 

• Pradėsite savo karjerą Liuksemburge arba     
Briuselyje – daugumos ES institucijų būstinėse.

• Europos Sąjungai yra svarbus lygybės aspektas 
– vykdant atrankas stengiamasi kandidatams 
pasiūlyti lygias galimybes, kad visi galėtų pade-
monstruoti savo įgūdžius ir konkuruoti vieno-
dais pagrindais.

PraktikaPraktika – unikali galimybė tobulinti savo pro-
fesinius įgūdžius. Praktiką galima atlikti žmogiškų-
jų išteklių, komunikacijos, aplinkos apsaugos poli-
tikos ir kitose srityse. Dauguma praktikų trunka 
5–6 mėnesius ir yra apmokamos apie 1200€ / mėn.
DarbasDarbas – siūlome darbą įvairiose ES institucijose 
terminuotam arba neribotam laikotarpiui.

Tikimės, jog Tu:Tikimės, jog Tu:
• Nebijai pokyčių ir esi pasiruošęs įgyti nau-

jų įgūdžių;
• Esi ES valstybės narės pilietis;
• Esi įvykdęs bet kokius nacionaliniuose 

įstatymuose numatytus karinės tarnybos 
įsipareigojimus;

• Moki dvi oficialias EU kalbas;
• Turi vidurinį išsilavinimą (į žemesnes 

pareigas galima kandidatuoti ir nebaigus 
bakalauro).

https://www.facebook.com/eucareers.lithuania/
https://www.instagram.com/eucareers.lithuania/
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IAE

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) – vienintelė Baltijos šalyse buvusi Lietuvos energetinės sistemos bran-
duolinė jėgainė, turėjusi didžiausius pasaulyje reaktorius ir įrašyta į Gineso rekordų knygą. Ignalinos 
atominė elektrinė yra ta vieta, kurioje dirbdamas žmogus gali prisiliesti prie unikalaus projekto, turinčio 
strateginę reikšmę ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos Sąjungos mastu. Mes pirmieji pasaulyje įgyven-
diname išskirtinį projektą – nutraukiame RBMK tipo reaktorių eksploatavimą ir saugiai tvarkome ra-
dioaktyviąsias atliekas. Mūsų vizija – tapti pripažintais branduolinės energetikos objektų eksploatavimo 
nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ekspertais.

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Turime praktikos ir jaunųjų specialistų ugdymo programas, o motyvuotiems, žingeidiems, profesio- 
naliems darbuotojams suteikiame tiek vertikalios, tiek horizontalios karjeros galimybes įmonės viduje. 

Kontaktai:Kontaktai:
Ignalinos atominė elektrinėIgnalinos atominė elektrinė
SE Ignalina Nuclear Power Plant | LinkedInSE Ignalina Nuclear Power Plant | LinkedIn

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

Ignalinos atominė elektrinėje yra sustabdytas reaktorių veikimas ir nėra ga- Ignalinos atominė elektrinėje yra sustabdytas reaktorių veikimas ir nėra ga- 
minama elektros energija, tačiau šiuo metu vyksta eksploatavimo nutrauki-minama elektros energija, tačiau šiuo metu vyksta eksploatavimo nutrauki-
mo darbai. Iki 2038 m. vykdomas visų įrenginių išmontavimas, pastatų grio-mo darbai. Iki 2038 m. vykdomas visų įrenginių išmontavimas, pastatų grio-
vimas, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro sudėjimas į vimas, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro sudėjimas į 
saugyklas ir atliekynus, kuriuos reikia suprojektuoti ir pastatyti. saugyklas ir atliekynus, kuriuos reikia suprojektuoti ir pastatyti. 
Po šio etapo prasidės beprecedentis milžiniškas projektas – giluminio at- Po šio etapo prasidės beprecedentis milžiniškas projektas – giluminio at- 
liekyno statymas, kuriame panaudotas branduolinis kuras ir ilgaamžės ra-liekyno statymas, kuriame panaudotas branduolinis kuras ir ilgaamžės ra-
dioaktyviosios medžiagos bus saugomos 10 000 m. Giluminio atliekyno dioaktyviosios medžiagos bus saugomos 10 000 m. Giluminio atliekyno 
statymo laikotarpis 2038–2080 m. Tik po 2080 m. prasidės giluminio at- statymo laikotarpis 2038–2080 m. Tik po 2080 m. prasidės giluminio at- 
liekyno uždarymo fazė.liekyno uždarymo fazė.
Dar labai ilgai Ignalinos atominei elektrinei reikės ypač kompetentingų, Dar labai ilgai Ignalinos atominei elektrinei reikės ypač kompetentingų, 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų įvairiose srityse – inžinierių, statybų va-aukštos kvalifikacijos darbuotojų įvairiose srityse – inžinierių, statybų va-
dovų, projektų vadovų, kibernetinės saugos specialistų, IT darbuotojų, dovų, projektų vadovų, kibernetinės saugos specialistų, IT darbuotojų, 
viešųjų pirkimų specialistų, teisininkų, žmogiškųjų išteklių valdymo profe-viešųjų pirkimų specialistų, teisininkų, žmogiškųjų išteklių valdymo profe-
sionalų, gamtos mokslų studijas baigusių darbuotojų ir, be abejonės, aukštos sionalų, gamtos mokslų studijas baigusių darbuotojų ir, be abejonės, aukštos 
kvalifikacijos vadovų komandos.kvalifikacijos vadovų komandos.

Prisijungęs prie „atominės“ komandos, asmuo gauna 
galimybę susipažinti su unikaliais sprendimais, tech-
nologijomis, pasisemti patirties ir žinių ne tik iš kolegų 
Lietuvoje, bet ir iš kitų šalių – sudaromos sąlygos išvyk-
ti į stažuotes užsienyje (TATENA organizuoja įvairius 
seminarus, darbo grupes, techninius posėdžius tokiose 
šalyse kaip JAV, Japonija, Austrija, Olandija ir kt.)

https://www.iae.lt/
https://www.linkedin.com/company/se-ignalina-nuclear-power-plant/?viewAsMember=true
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SOS VAIKŲ KAIMAI

Kontaktai:Kontaktai:
cv@sos-org.ltcv@sos-org.lt

„SOS vaikų kaimai“ – tarptautinės organizacijos, esančios 136 šalyse, dalis. Mūsų kasdienio darbo tikslas 
– laimingi vaikai ir jaunuoliai, augantys visavertėse šeimose. Esame išskirtinė organizacija, prisiimanti 
visą atsakomybę rūpintis vaiku nuo gimimo iki savarankiško gyvenimo pradžios. „SOS vaikų kaimų“ 
šeimynose rūpinamės vaikais, netekusiais tėvų globos, taip pat stipriname sunkumus patiriančias šeimas, 
ieškome ir ruošiame budinčius globotojus, globėjus ir įtėvius, ugdome vaikus dienos centruose, užsiima-
me advokacija, rūpinamės prieglobsčio ieškančiomis Ukrainos šeimomis. Šiuo metu paslaugas teikiame 
Vilniuje, Alytuje, Pivašiūnuose, Varėnoje, Šiauliuose, Klaipėdoje.

Reikalavimai kandidatui (-ei):Reikalavimai kandidatui (-ei):

• Įgijęs (-usi) išsilavinimą socialinio dar-
bo ar socialinės pedagogikos srityje (gali 
būti paskutinio kurso studentas (-ė));

• Turi patirties dirbant su šeimomis ar ki-
toje socialinio darbo srityje (vertiname ir 
savanoriavimo patirtį);

• Yra pozityvus (-i) ir geba išlaikyti emo-
cinę pusiausvyrą sudėtingose situacijose; 

• Moka savarankiškai planuoti ir organi-
zuoti savo darbą;

• Geba lengvai užmegzti kontaktą su įvai- 
riais žmonėmis.

Siūlomos pozicijos:Siūlomos pozicijos:

• Socialinis (-ė) atvejo 
vadybininkas (-ė) (dar-
bui su šeimomis); 

• Individualios priežiūros 
darbuotojas (-a) (darbui 
su šeimomis);

• Socialinis (-ė) darbuo-
tojas (-a) su globojamais 
vaikais;

• Taip pat priimame atlik-
ti praktiką. 

Kokias karjeros perspektyvas siūlote?Kokias karjeros perspektyvas siūlote?

„SOS vaikų kaimai“ gali drąsiai džiaugtis 
profesionaliais darbuotojais, kurie, pavyz-          
džiui, nuo socialinio atvejo vadybininko 
pozicijos pakyla iki teikiamos paslaugos va-
dovo pareigų. Tokių atvejų turime ne vieną. 
Taip pat pasitaiko atvejų, kai darbuotojai 
organizacijos viduje pakeičia padalinius, ku- 
riuose dirba, taip dar labiau plėsdami savo 
akiratį ir įgydami naujos patirties. 

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Mūsų organizacijos darbuotojus vienija bendras         
tikslas – padėti vaikams ir jaunuoliams augti saugioje 
ir mylinčioje aplinkoje. Tuo esame išskirtiniai – kom-
pleksiškai rūpindamiesi vaikų gerove, prisidedame prie 
jų ateities kūrimo. Akcentuodami terapinio ryšio su 
vaikais svarbą, ugdome ir stipriname organizacijos dar-
buotojus, o organizuodami skirtingas veiklas ir vidines 
iniciatyvas rūpinamės darbuotojų sveikata, jų gerove, 
taip pat savo turimomis kompetencijomis dalinamės su 
išorės specialistais.

„SOS vaikų kaimų“ „SOS vaikų kaimų“ 
vertybėsvertybės  – pareiga, – pareiga, 
drąsa, atskaitomy-drąsa, atskaitomy-
bė, pasitikėjimas.bė, pasitikėjimas.

mailto:cv@sos-org.lt
https://linktr.ee/sosvaikukaimai?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=4b6517bf-63c0-4f21-9adb-587dc361eefd
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SAULĖTEKIO TECH PARKAS 

Saulėtekio Tech Parkas yra viena stipriausių inovacijų ekosistemos organizacijų Lietuvoje. Parkas, įkurtas 
2003 m. Saulėtekio slėnio akademiniame miestelyje, globaliam augimui jau akseleravo tokias pasaulyje 
žinomas ir sėkmingas bendroves kaip „Deeper“, „Bored panda“ ar „Integrated Optics“ bei tarptautiniu 
mastu pripažįstamas verslumo programas „Futurepreneurs“, „Climate Launchpad“ ir kt. Siekiame tapti 
sėkmingiausiu Baltijos šalių mokslo startuolių centru.

Kontaktai:Kontaktai:
Sandra Karnilavičiūtė, Sandra Karnilavičiūtė, 
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų 
parko turinio komunikacijos vadovė.parko turinio komunikacijos vadovė.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Potencialus kandidatas turėtų būti motyvuotas veikti mokslo ir verslo srityse, domėtis inovacijomis ir 
įsitraukti į Saulėtekio Tech Parko bendruomenės gyvenimą.

Karjeros perspektyvos,Karjeros perspektyvos, priklausomai nuo pasirink-
tos įmonės, ne tik suteikia galimybę tobulinti spe-
cialybės įgūdžius kartu su srities specialistais, moky-
tis dirbti su įvairiomis techninėmis programomis, 
bet ir prisidėti prie pridėtinę vertę kuriančių star-
tuolių ir kitų verslo įmonių augimo, pavyzdžiui, dirb-
ti su dirbtinio intelekto ar lazerių implementavimu 
įvairiose srityse ar netgi vaistų kūrimo procesais.

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

Šiuo metu iš Saulėtekio Tech Parke įsikūrusių įmonių yra at-Šiuo metu iš Saulėtekio Tech Parke įsikūrusių įmonių yra at-
viros 9 bendrovių ir startuolių durys programuotojams, bio-viros 9 bendrovių ir startuolių durys programuotojams, bio-
technologijų, bioinformatikos ar inžinerijos mokslų, vadybos technologijų, bioinformatikos ar inžinerijos mokslų, vadybos 
studentams. Praktikantai, pasibaigus praktikos terminui, gali studentams. Praktikantai, pasibaigus praktikos terminui, gali 
tapti oficialiais darbuotojais. Prisijungti į komandą kviečia tapti oficialiais darbuotojais. Prisijungti į komandą kviečia 
šios įmonės: šios įmonės: „Geotechnikos grupė II“, „Beamera“, „Projec-„Geotechnikos grupė II“, „Beamera“, „Projec-
tum“, „Delta biosciences“, „Nascent-Works“, „ECM studija“, tum“, „Delta biosciences“, „Nascent-Works“, „ECM studija“, 
„PandaConnect“, „Umina LT“, „Vugene“„PandaConnect“, „Umina LT“, „Vugene“..

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Saulėtekio Tech Parkas talpina kelias dešimtis inova-
tyvių įmonių, pasirinkusių plėtoti savo veiklą akade- 
minio miestelio ir pušyno lokacijoje, kur yra daug 
jaunų talentų ir bendradarbiaujančių specialistų.
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Užsienio reikalų ministerija 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija – institucija, veikianti Lietuvoje ir 58 pasaulio šalyse, 
kuriose dirba Lietuvos diplomatinės atstovybės. Ministerija veikia daugelyje sričių: dvišaliai ar daugiaša- 
liai tarptautiniai santykiai, nacionalinio saugumo interesai, darbas su diaspora, ekonominė ir kultūrinė 
diplomatija, konsulinė pagalba piliečiams ir kt. Ministerijos komandą sudaro daugiau nei 1 000 žmonių: 
diplomatai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Užsienio reikalų ministerijos veikla apima labai daug sričių, todėl nuolat 
ieškome įvairių krypčių išsilavinimą turinčių, puikia profesine kompe-
tencija ir asmeninėmis savybėmis pasižyminčių kolegų. Svarbus diplo-
matams keliamas reikalavimas mokėti bent dvi užsienio kalbas. Užsie- 
nio reikalų ministerijos diplomatų darbo pobūdis labai įvairus, klausimų 
spektras didžiulis (žmogaus teisės, saugumas, ekonomika, žaliasis kur-
sas ir kt.), šalių (Europa, Indijos ir Ramiojo vandenynų regionas, JAV) 
ir organizacijų (ES, NATO, UNESCO ir kt.), su kuriomis bendradar-        
biaujama, sąrašas ilgas. Darbo pobūdis – nuo IT iki duomenų analizės, 
reikalingi ir viešųjų pirkimų specialistai, teisininkai, finansininkai, taigi 
kiekvienas ministerijoje gali rasti savo vietą. 
Užsienio reikalų ministerijos diplomatai turėtų pasižymėti šiomis kom-
petencijomis: informacijos analizė ir valdymas, organizuotumas, tin-
klaveika ir lanksti komunikacija, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, 
atsparumas, gebėjimas daryti įtaką ir prisitaikyti, nuolatinis mokymasis. 

Kontaktai:Kontaktai:
el. laištas el. laištas konkursas@urm.ltkonkursas@urm.lt

Džiaugiamės itin sėkmin-
gomis, jau kelerius me-
tus didelio susidomėjimo 
sulaukiančiomis ir rezu-
ltatyviomis mentorystės, 
jaunųjų talentų „Atrask „Atrask 
savo talentą diplomatijai“ savo talentą diplomatijai“ 
programomis. Praktikantų 
laukiame ir Užsienio rei-
kalų ministerijoje, ir diplo-
matinėse atstovybėse. 
Konkursas į diploma-    
tinę tarnybą vyksta kartą 
per metus, apie pakaitinio 
diplomato ar valstybės tar-
nautojo trumpalaikio dar-
bo galimybes informacija 
skelbiama www.urm.lt.

Darbo Užsienio reikalų ministerijoje privalumai:Darbo Užsienio reikalų ministerijoje privalumai:

• Bendradarbiavimas su aukščiausiojo lygio diplomatais; 
• Įvairios diplomatinės tarnybos veiklos ir užduočių atlikimo patirtis; 
• Dalyvavimas tarptautinėje tinklaveikoje, konferencijose
• Galimybė prisidėti prie globalių problemų sprendimo, tobulėti, 

įgyti žinių pasirinktose srityse.

mailto:konkursas@urm.lt
http://www.urm.lt
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VALSTYBES VAIKO TEISIŲ 
APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA

Kontaktai:Kontaktai:
rita.rusak@vaikoteises.lt rita.rusak@vaikoteises.lt 
tel. +370 686 78 740.tel. +370 686 78 740.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos – vaiko teisių apsaugą 
įgyvendinanti institucija, kurioje veikia 12 teritorinių padalinių 
ir dirba daugiau kaip 650 žmonių. Mūsų misija – saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus intere-
sus. Mus sieja bendras tikslas – suteikti saugią aplinką mažiesiems ir išgirsti kiekvieno vaiko balsą. Su- 
burta profesionalų komanda savo darbu siekia nulinės tolerancijos vaiko teisių pažeidimams, užtikrina 
vienodą ir aiškią vaiko teisių apsaugą kiekvienam vaikui. Mūsų darbuotojai yra vaiko teisių ambasadoriai 
Lietuvoje.

Kokias pozicijas siūlote?Kokias pozicijas siūlote?

Vaiko teisių gynėjai specializuojasi skirtingose veiklos srityse  – Vaiko teisių gynėjai specializuojasi skirtingose veiklos srityse  – 
reaguojame į pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus visą reaguojame į pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus visą 
parą, konsultuojame žmones vaiko teisių klausimais, taip pat čia dir-parą, konsultuojame žmones vaiko teisių klausimais, taip pat čia dir-
ba teisininkai, psichologai, socialiniai darbuotojai, globos ekspertai.ba teisininkai, psichologai, socialiniai darbuotojai, globos ekspertai.

Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?

Savo darbuotojams nuolat organizuojame vidinius ir 
išorinius mokymus, turime patrauklią darbuotojų ska-
tinimo sistemą. Pradėjus dirbti naujajam kolegai ski- 
riamas kuratorius, supažindinantis su darbo procesais, 
padedantis įsilieti į kolektyvą. Iškilus poreikiui, dar-
buotojams organizuojamos individualios nemokamos 
psichologų konsultacijos, supervizijos.

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Prie vaiko teisių gynėjų komandos laukiame prisijun- Prie vaiko teisių gynėjų komandos laukiame prisijun- 
giant jaugiant jau baigusius bakalauro studijas socialinio darbo, 
psichologijos, viešojo administravimo, teisės, peda-
gogikos, edukologijos ar andragogikos absolventus. Taip 
pat pagal galimybes priimame studentus atlikti praktiką 
ir mielai dalinamės savo žiniomis bei patirtimi.

mailto:rita.rusak@vaikoteises.lt 
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VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS 

Susipažinkite su ypatingu darbdaviu šalies teismų sistemos orbitoje. Neseniai dešimtąjį gimtadienį 
atšventęs Vilniaus miesto apylinkės teismas yra pats didžiausias teismas Lietuvoje. Tai vienintelis pirmo-
sios instancijos teismas, kuriame nagrinėjamos baudžiamosios, civilinės ir administracinių nusižengimų 
bylos. Mūsų teismo teisėjai taip pat atlieka ir ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas. Vilniaus miesto apy-
linkės teisme dirba daugiau nei 400 darbuotojų: teisėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai, 
teisininkai, vertėjai, psichologai, informacinių technologijų žinovai ir kiti specialistai. 

Kontaktai:Kontaktai:
El. paštas El. paštas personalo.atranka@teismas.ltpersonalo.atranka@teismas.lt
Tel. nr.: +370 646 12 133Tel. nr.: +370 646 12 133
https://vilniausmiesto.teismas.lt/https://vilniausmiesto.teismas.lt/

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną socialinių mokslų Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną socialinių mokslų 
studijų srities teisės, psichologijos, informacinių technologijų ar hu-studijų srities teisės, psichologijos, informacinių technologijų ar hu-
manitarinės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba esi pasku-manitarinės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba esi pasku-
tinių kursų studentas? Tuomet gali drąsiai belstis į Vilniaus miesto tinių kursų studentas? Tuomet gali drąsiai belstis į Vilniaus miesto 
apylinkės teismo duris. Taip pat jeigu turi gerus darbo kompiuteriu apylinkės teismo duris. Taip pat jeigu turi gerus darbo kompiuteriu 
įgūdžius, gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, esi įgūdžius, gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, esi 
žingeidus (-i) ir nori prisidėti prie teisingos Lietuvos kūrimo, nepra-žingeidus (-i) ir nori prisidėti prie teisingos Lietuvos kūrimo, nepra-
leisk progos apsilankyti mūsų svetainėje leisk progos apsilankyti mūsų svetainėje https://vilniausmiesto.teis-https://vilniausmiesto.teis-
mas.lt mas.lt ir susipažinti su konkrečiomis karjeros teisme galimybėmis. ir susipažinti su konkrečiomis karjeros teisme galimybėmis. 

Kokias karjeros perspektyvas siūlote?Kokias karjeros perspektyvas siūlote?

Mums ypač rūpi bendruomenės narių asmeninis ir pro-Mums ypač rūpi bendruomenės narių asmeninis ir pro-
fesinis tobulėjimas. Teismas skatina visų darbuotojų augimą fesinis tobulėjimas. Teismas skatina visų darbuotojų augimą 
įstaigos viduje, todėl iniciatyvus ir ambicingas jaunas žmo-įstaigos viduje, todėl iniciatyvus ir ambicingas jaunas žmo-
gus turi puikias karjeros galimybes. Teisme netrūksta įvai- gus turi puikias karjeros galimybes. Teisme netrūksta įvai- 
riausių iniciatyvų ir originalių akcijų, gerinančių vidinį dar-riausių iniciatyvų ir originalių akcijų, gerinančių vidinį dar-
bo klimatą.  Kviečiame savo bendruomenės narius ir į anglų bo klimatą.  Kviečiame savo bendruomenės narius ir į anglų 
kalbos praktikas, kuriose be įtampos ir papildomos teorijos kalbos praktikas, kuriose be įtampos ir papildomos teorijos 
bendraujame angliškai, kad lavintume šnekamosios ir tei-bendraujame angliškai, kad lavintume šnekamosios ir tei-
sinės anglų kalbos įgūdžius.sinės anglų kalbos įgūdžius.

Kokias pozicijas siūlote? Kokias pozicijas siūlote? 

Turime įvairias praktikos ir sa-
vanorystės programas. Praktikos 
metu turėsi puikią galimybę 
pažinti teismo veiklą iš vidaus, 
pažvelgti į teisingumo vykdymo 
ypatumus, studijų metu įgytas 
žinias pritaikyti praktikoje.   

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

Teisme visiems teikiamos nuotolinio ir hibridinio dar-
bo galimybės. Taip pat rūpinamės kuo patrauklesnėmis 
darbo sąlygomis, tad Teismo rūmuose įkurtas vaikų va-
landinės priežiūros kambarys, kuriame darbuotojai gali 
palikti savo vaikus darbo metu.

mailto:personalo.atranka@teismas.lt
https://vilniausmiesto.teismas.lt/
https://vilniausmiesto.teismas.lt 
https://vilniausmiesto.teismas.lt 
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VSD

Valstybės saugumo departamentas siūlo prisidėti prie ypatingos misijos 
– valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo. Mūsų tikslas – rinkti 
žvalgybos informaciją, analizuoti politinius bei ekonominius proce-
sus ir sprendimų priėmėjams pateikti informaciją, kuri padėtų priim-
ti sprendimus svarbiose valstybės gyvenimui srityse. Čia dirbant gali 
tekti domėtis daug kuo: nedraugiškų valstybių kėslais ir įtaka, kiberne- 
tinėmis grėsmėmis, pavojingomis įtakomis Lietuvos ūkiui, teroristinių 
grupuočių veikla, valstybės paslapčių apsauga ir kt.

Kontaktai:Kontaktai:
vsd@vsd.ltvsd@vsd.lt
atranka@vsd.ltatranka@vsd.lt
https://www.vsd.lt/karjera/kvieciame-pretenduoti/https://www.vsd.lt/karjera/kvieciame-pretenduoti/

Kokie reikalavimai keliami kandidatui?Kokie reikalavimai keliami kandidatui?

Žvalgyboje yra plačios veiklos sritys, Žvalgyboje yra plačios veiklos sritys, 
todėl į tarnybą gali pretenduoti skir- todėl į tarnybą gali pretenduoti skir- 
tingą išsilavinimą turintys žmonės. tingą išsilavinimą turintys žmonės. 
Žvalgybos pareigūnui svarbus gebė-Žvalgybos pareigūnui svarbus gebė-
jimas bendrauti, budrumas, greitas jimas bendrauti, budrumas, greitas 
sprendimų priėmimas, vidinė ir išorinė sprendimų priėmimas, vidinė ir išorinė 
stiprybė. Darbo patirtis nėra lemiamas stiprybė. Darbo patirtis nėra lemiamas 
kriterijus, dalis pradeda tarnybą iš karto kriterijus, dalis pradeda tarnybą iš karto 
po studijų ar dar studijuodami. Preten-po studijų ar dar studijuodami. Preten-
dentas turi būti Lietuvos pilietis, turėti dentas turi būti Lietuvos pilietis, turėti 
nepriekaištingą reputaciją, būti tinka-nepriekaištingą reputaciją, būti tinka-
mas pagal sveikatos būklę, atitikti rei-mas pagal sveikatos būklę, atitikti rei-
kalavimus, būtinus išduodant leidimą kalavimus, būtinus išduodant leidimą 
dirbti su slapta informacija.dirbti su slapta informacija.

SiūlomeSiūlome žvalgybos pareigūno (-ės) poziciją. 
Veiklos sritys: žvalgyba, kontržvalgyba, infor-
macijos analizė, grėsmių nacionaliniam saugu-
mui prevencija, teisė, IT. Kandidatas turi turėti 
ne žemesnį kaip B1 anglų arba rusų kalbos žinių 
lygį (kitų kalbų mokėjimas – privalumas). Ver-
tinamos kompetencijos: patikimumas ir atsako-
mybė, organizuotumas, analizė ir pagrindimas, 
komunikacija, iniciatyva, informacijos valdymas. 

Kokias karjeros perspektyvas siūlote?Kokias karjeros perspektyvas siūlote?

Darbas žvalgyboje išskirtinis tuo, kad čia pritaikomi įvairūs Darbas žvalgyboje išskirtinis tuo, kad čia pritaikomi įvairūs 
žmogaus talentai ir gebėjimai. Kartu mes kviečiame augti ir žmogaus talentai ir gebėjimai. Kartu mes kviečiame augti ir 
kurti savo karjerą vienoje organizacijoje, išbandant save ir kurti savo karjerą vienoje organizacijoje, išbandant save ir 
tobulėjant skirtingose srityse. Karjera VSD reikalauja kan-tobulėjant skirtingose srityse. Karjera VSD reikalauja kan-
trybės, užsispyrimo, didelio atsidavimo, tačiau apdovanoja trybės, užsispyrimo, didelio atsidavimo, tačiau apdovanoja 
rezultatais, kurie stiprina valstybę ir jos žmonių saugumą.rezultatais, kurie stiprina valstybę ir jos žmonių saugumą.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?

VSD yra vienintelė civilinės žvalgybos institucija, todėl 
čia atsiveria galimybė prisidėti prie unikalių projektų, 
įgyvendinti išskirtines užduotis ir plačiai panaudoti 
turimus įgūdžius, kūrybinį potencialą. Mūsų darbo 
prasmė kyla iš iššūkių ir problemų. Darbas žvalgyboje 
reikalauja aukštų kompetencijų, nuolatinio tobulėjimo, 
todėl naujiems žvalgybos pareigūnams suteikiama pro-
fesionali mentorystė, sudaromos galimybės mokytis, 
stiprinti gebėjimus, plėsti kompetencijas, suteikiamas 
socialinių garantijų paketas.

mailto:vsd@vsd.lt
mailto:atranka@vsd.lt
https://www.vsd.lt/karjera/kvieciame-pretenduoti/
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VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA

Jau 30 metų esame viena iš svarbiausių institucijų sveikatos priežiūros sektoriuje, valdome trečią pagal 
dydį šalies biudžetą – Privalomojo sveikatos draudimo fondą. Siekiame, kad sveikatos priežiūros paslau-
gos būtų prieinamos visiems privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems gyventojams, neatsižvel- 
giant į jų finansinę padėtį. 
Tikimės, kad su naujais komandos nariais būsime dar stipresni. Todėl jūsų sukauptos žinios, vertinga 
patirtis padės mūsų institucijai sėkmingai augti ir rasti šiuolaikinius, pažangius sprendimus šiandieninės 
sveikatos sistemos iššūkių kupinu laikotarpiu. 

Turime laisvų  tiek darbo, tiek praktikos tiek darbo, tiek praktikos 
pozicijų, pozicijų, tad laukiame ir jau šiose srityse pa-
tirties turinčių, ir dar studijuojančių.

• Gydytojų medicinos žinios reikalingos 
plėtojant sveikatos priežiūros paslaugų 
struktūrą, priimant sprendimus dėl 
gyvybiškai svarbių gydymo priemonių.

• Vaistininkų farmacinės žinios reikalin-
gos atliekant kompensuojamųjų vaistų 
klinikinio efektyvumo analizes, gerinant 
jų ir MPP skyrimo pagrįstumą, raciona-
lų jų vartojimą. 

• Ekonomikos žinios reikalingos plėtojant 
sveikatos priežiūros paslaugų apmokė-
jimo ir vaistų bei MPP kompensavimo 
finansinius mechanizmus.

• Mūsų komandoje ras vietą ir kitų sri-
čių specialistai, sveikatos, informa-          
cinių technologijų, viešojo administra-
vimo, teisės, komunikacijos studentai. 
Taip pat laukiame tų, kurie save sieja su 
žmogiškųjų išteklių, dokumentų valdy-
mo ir kitomis sritimis.

Kodėl pas mus verta dirbti?Kodėl pas mus verta dirbti?

• • Skaidri veikla. Skaidri veikla. Mūsų misija – užtikrinti apdraustų-
jų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos 
priežiūrą, kompensuojant jos išlaidas, skaidriai ir 
efektyviai naudojant lėšas. 

• • Karjeros galimybėsKarjeros galimybės.. Mūsų komanda – 162 darbuo-
tojai, o kartu su teritorinėmis ligonių kasomis – jau 
469! Siekiame išlaikyti esamus darbuotojus ir su-
darome galimybę siekti karjeros.

• • Konkurencingas atlygis viešajame sektoriuje.Konkurencingas atlygis viešajame sektoriuje. Kas-
met palyginame mokamą atlygį su darbo rinka, jį 
peržiūrime ir koreguojame.

• • Tobulėjimo galimybės.Tobulėjimo galimybės. Dirbame darniame profe-
sionalų kolektyve, dalijamės patirtimi su užsienio 
kolegomis. 

• • Lanksčios darbo sąlygos.Lanksčios darbo sąlygos. Dirbame iš dalies nuoto-
liniu būdu, lanksčiu darbo grafiku, rūpinamės dar-
buotojų darbo ir poilsio pusiausvyra.

• • Veikia profesinė sąjunga,Veikia profesinė sąjunga, kuri gina darbuotojų tei- 
ses ir suteikia papildomas atostogas, laisvas dienas 
vaikams ir kitiems asmenims prižiūrėti, sveikatai 
gerinti, papildomus finansinius paskatinimus.

Kontaktai:Kontaktai:
el. p. personalas@vlk.lt el. p. personalas@vlk.lt 
tel. +370 5 236 4188tel. +370 5 236 4188
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PADĖKA

VU Karjeros dienų 2023 organizatoriai:VU Karjeros dienų 2023 organizatoriai:

• • Projekto vadovė:Projekto vadovė: Eglė Jašinskaitė
• • Viešųjų ryšių atstovė ir reklamos vadovė:Viešųjų ryšių atstovė ir reklamos vadovė: Eglė Stankevičiūtė
• • Komunikacijos vadovai: Komunikacijos vadovai: Elijas A. Kavaliauskas, Karolina Limanovskaja, Aistė VaičiulytėElijas A. Kavaliauskas, Karolina Limanovskaja, Aistė Vaičiulytė
• • Renginių vadovai:Renginių vadovai: Gedmilė Asevičiūtė, Agata Bruzgul, Evelina Prosevičiūtė, Egmontas 

Taraila
• • Rinkodaros vadovai:Rinkodaros vadovai: Rokas Gražinskas, Simona Laurenavičiūtė, Rokas Toleikis, Livija 

Trakelytė
• • Žmogiškųjų išteklių vadovė: Žmogiškųjų išteklių vadovė: Aušrinė TverskytėAušrinė Tverskytė
• • Narių vadovė: Narių vadovė: Gintarė KudelytėGintarė Kudelytė
• • Administratorius ir IT vadovas:Administratorius ir IT vadovas:  Edgaras Kodis

Kartu su visa Vilniaus universiteto Karjeros dienų organizatorių ir savanorių komanda širdingai 
dėkojame visiems – studentams iš Vilniaus universiteto ir ne tik, mokiniams, kurie planuoja studi-
juoti pas mus bei įmonių atstovams – už tai, kad dalyvavote šių metų Karjeros dienų renginyje. 
Asmeniškai džiaugiuosi, jog ir toliau galime kurti bendrą ryšį tarp studento ir skirtingų Lietuvos ir 
užsienio įmonių. Be galo džiugu, kad net po sunkesnių metų, dėl pandemijos šalyje, vėl galime grįžti 
į bendrą erdvę ir bendrauti bei diskutuoti siekiant Lietuvos darbo rinkos tobulėjimo ir plėtros. Iki 
susitikimo kitais metais!

Projekto „Vilniaus universiteto Karjeros dienos“ vadovė
Eglė Jašinskaitė
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