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Prieš Jus septynioliktasis Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centro iniciatyva leidžiamo Praktikų ir savanorystės

katalogo numeris, skirtas universiteto studentams. Šiame kataloge rasite įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių

organizacijų praktikų bei savanoriškos veiklos pasiūlymus. Tikimės, jog kiekvienas ras sau tinkamą!

Kataloge standartizuotai yra pateikiama trumpa informacija: apie praktikos ar savanorystės vietą siūlančią įmonę,

įstaigą ar organizaciją, jos siūlomos praktikos / savanoriškos veiklos pozicijos pavadinimą bei atitikimo sąlygas,

kurias būsimas praktikantas / savanoris turi įgyvendinti. Kiekviename praktikos ir savanorystės skelbime atskirai yra

nurodyta, ar galima derinti šias veiklas su studijomis, kokiu laikotarpiu yra priimami praktikantai / savanoriai, į kurias

iš siūlomų pozicijų yra kviečiami specialius poreikius turintys studentai bei kuriuose iš jų veiklos organizuojamos

užsienio kalba, taip sudarant galimybę šias veiklas atlikti ir užsienio studentams.

Tikimės, kad šis katalogas padės susirasti praktikos vietą arba išbandyti save savanoriškoje veikloje, taip skinantis

kelią į darbo rinką!

VDU Karjeros centras neatsako už kataloge pateiktų pasiūlymų turinį, įmonės ir organizacijos pačios sprendžia dėl

praktikos ir / ar savanorystės sąlygų.

Right here in front of you is the seventeeth Catalogue of Internship and Volunteering Offers, which was issued by the

Career Centre of Vytautas Magnus university. In this catalogue students will find internship and volunteering offers of

enterprises, public institutions, non-governmental organizations. We are hoping that each of you will find something

useful in the pages that follow!

The catalogue provides a standardized presentation of enterprise, institution or organization which is offering

internship or volunteering opportunities, indicates the name and conditions of the offered internship / volunteering

position. Each publication of an offer includes information about ability to combine activities with your studies, about

the period of internship / volunteering, specifies which of offered positions are adapted for students with disabilities

and which activities are organized in foreign languages.

We hope that this catalogue will help you to find a place of internship or you will use an opportunity to test yourself

in volunteering, which will be useful in finding your path to labour market!

VMU Career Centre is not responsible for the content of the offers published in the Catalogue. Companies and

organisations decide themselves about the conditions of internship and/or volunteering.

Daugiau informacijos | For more information:

VDU Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas) | VMU Career Centre (Student Affairs Department)

Adresas: K. Donelaičio g. 52-108, LT-44244 Kaunas | Address: K. Donelaičio str. 52, room 108, LT-44244 Kaunas

Internetas: www.karjera.vdu.lt | Website: http://karjera.vdu.lt/en/

Telefonas: +370 37 327 983 | Phone no: +370 37 327 983

El. paštas: karjera@vdu.lt | E-mail: karjera@vdu.lt

Facebook: facebook.com/vdu.karjera
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Apie
1993-aisiais BTA buvo įkurta kaip maža ir nepriklausoma draudimo

kompanija. Ilgainiui įmonė išaugo ir tapo tarptautinės rinkos dalyve,

turinčia daugiau nei 1000 draudimo ekspertų ir stiprią poziciją

Lietuvos, Latvijos bei Estijos rinkose.

Savo energija, pasitikėjimu ir dinamiška dvasia drauge su didesne

nei šimtmečio „Vienna Insurance Group” patirtimi, BTA išsiskiria

lankstumu, klientų aptarnavimu ir inovatyviais sprendimais,

prieinamais visur ir visiems!

Kviečia atlikti praktiką

Back office: Žmogiškųjų išteklių valdymo, Marketingo, Teisės,

Finansų, IT, BI vystymo skyriuose;

Žalų reguliavimas: Asmens, Turto, Transporto, Užsienio žalų

reguliavimo skyriuose, Ekspertizių skyriuje

Rizikų valdymas: Transporto, Turto, Asmens, Finansų,

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimų rizikų skyriuose;

Pardavimai: Pardavimų strategijos ir palaikymo skyriuje. 

Įvairiuose srityse:

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

 Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
Anglų kalbos pagrindai;

Geras lietuvių kalbos mokėjimas.

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Svarbiausia, kad neįgaliam galima būtų dirbti sėdimą

darbą su kompiuteriu. 

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37066947413

karjera@bta.lt

https://www.bta.lt/

https://www.facebook.com/BTALietuva

Dorota Križanovska
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus specialistė

Ar praktika apmokama
Ne.

Back to content

mailto:karjera@bta.lt
https://www.bta.lt/
https://www.facebook.com/BTALietuva


863680533

tomas@ababa.tech

Tomas Bielevičius
Vadovas

Apie
Teikiame programavimo paslaugas, kuriame unikalias web sistemas

Kviečia atlikti praktiką
Programuotojas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri programavimo įgūdžiai;

Programavimo pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Ne.

https://ababa.tech

Ar praktika apmokama
Ne.

Back to content

mailto:tomas@ababa.tech
https://ababa.tech/


+37061234007

Jovita.Mediekse@agrochema.lt

https://www.agrochema.lt/

https://www.facebook.com/agrochemakarjera

Jovita Mediekšė
Personalo projektų vadovė

Apie
UAB „Agrochema“ – agroverslo bendrovė, priklausanti vienai

didžiausių įmonių grupei šalyje – koncernui „Achemos grupė“. Rinkos

lyderė, kurianti ir diegianti naujus žemės ūkio produktus ir paslaugas,

siūlanti tvarius ir efektyvius sprendimus šalies ūkininkams,

sodininkams ir daržininkams

Kviečia atlikti praktiką
Įvairiuose skyriuose:

Adminitravime, rinkodaros ir komunikacijos;

Grūdų;

Trąšų;

Pardavimų skyriuje (agronomai); 

Klientų aptarnavimo centre; 

IT; 

Komercijoje; 

Agro-parduotuvėse;

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Paskutinių kursų studentas (-ė)

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri programavimo įgūdžiai;

Programavimo pagrindai;

Geri MS Office įgūdžiai;

MS Office pagrindai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Jonava, Kėdainiai, Viduklė, Marijampolė, Panevėžys,

Vilkaviškis, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Dalinai, priklauso nuo departamento

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Kita
Kiekvienas atvejis aptariamas atskirai 

Ar praktika apmokama
Paprastai neapmokama, bet yra galimybė įdarbinti

Back to content

mailto:Jovita.Mediekse@agrochema.lt
https://www.agrochema.lt/
https://www.facebook.com/agrochemakarjera


869550323

janina.sirvydiene@am.lt

Janina Sirvydienė
Teisės ir personalo skyriaus patarėja

Kviečia atlikti praktiką
Mokymosi praktika

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Geras fizinis pasirengimas;

Motyvacija;

Laiko planavimas;

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri programavimo įgūdžiai;

Programavimo pagrindai;

Geri MS Office įgūdžiai;

MS Office pagrindai;

Praktikos vieta:
 Nuotoliniu būdu, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Back to content

mailto:janina.sirvydiene@am.lt


+37061836958

s.kordusiene@agroup.lt

https://ariogalosgrudai.lt/

https://www.facebook.com/AriogalosGrudai

Skaidra Kordušienė
Laboratorijos vedėja - vyr. technologė

Apie
UAB „ARIOGALOS GRŪDAI“ – šiuolaikiška ir patikima įmonė, žemės

ūkio kooperatyvo „AGROAVES GROUP“ narys.

Vizija – tapti patikimu partneriu superkant perdirbimui kuo daugiau

lietuviškų grūdų ir pašarinių žaliavų, išsiskirti aukšta paslaugų kokybe.

Misija – aprūpinti grūdais ir pašarinėmis žaliavomis koooperatyvo

„AGROAVES GROUP“ moderniausią Lietuvoje kombinuotųjų pašarų

gamyklą Ariogaloje ir paukščių auginimo kompleksus.

UAB „ARIOGALOS GRŪDAI“ veiklos kryptys:

Grūdų supirkimas;

Grūdų saugojimo paslaugos;

Grūdų džiovinimo/valymo paslaugos;

Transportavimo paslaugos;

Kombinuotųjų pašarų gamyklos aprūpinimas žaliavomis;

Prekyba kombinuotaisiais pašarais.

Kviečia atlikti praktiką
Inžinerinių specialybių studentams, maisto kokybės

ir saugos specialybių studentams.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos trišalės sutartys;

Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Noras tobulėti;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Ariogala, Raseinių r.

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne. 

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Back to content

mailto:s.kordusiene@agroup.lt
https://ariogalosgrudai.lt/
https://www.facebook.com/AriogalosGrudai


869315330

evaldas.makrickas@saugoma.lt

https://astd.lrv.lt/lt/

https://www.facebook.com/

Evaldas Makrickas
Lankytojų centro administratorius

Apie
Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija Kauno marių regioninio

parko grupė įsikūrusi Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno raj.

Praktikos vieta Kauno marių regioninis parkas. Kauno marių

regioninis parkas įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti unikalų Kauno

marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas,

užlietas Nemuno intakų žiotis, unikalų Pažaislio vienuolyno

architektūrinį kompleksą, Kauno marių gamtinės ekosistemos

stabilumą, biotos komponentus, ypač vertingą Gastilionių mišką su

miegapelių populiacija bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir

racionaliai naudoti. 

Kviečia atlikti praktiką
Praktikantas Kauno marių regioniniame parke

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Kita
Darbo pobūdis: pagalba vedant edukacines programas,

ekskursijas, renginius, pagalba tvarkant regioninio

parko teritoriją, vykdant lankytojų monitoringą

(lankytojų skaičiavimas balandžio iki rugsėjo mėn.), kita

sutarta veikla.

https://kaunomarios.lt/

Back to content
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+37061499338

jovita.s@baltictransline.lt

https://baltictransline.lt/

https://www.facebook.com/BalticTransline/

Jovita Vainilavičė
Vyr. personalo vadybininkė 

Apie
Esame – tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo

kompanija, turinti daugiau nei 22 metų patirtį. Mes vertiname

inovatyvumą, pagarbą, norą tobulėti ir pažadame sukurti aplinką,

kurioje galėtum lavinti savo kompetencijas, įsitraukti į sprendimų

priėmimą ir siekti aukščiausių rezultatų. Vertiname kiekvieno

darbuotojo indėlį ir pasiekimus, o kai darbas atliktas gerai, mokame

atsipalaiduoti.

Dinamiška, veržli, jaunatviška Baltic transline komanda ieško tų,

kurie nebijo priimti iššūkį augti!

Kviečia atlikti praktiką
Transporto vadyba.

Sąlygos
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Praktikos vieta:
 Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Ne.

Ar praktika apmokama
Ne.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Back to content
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863855717

mida.kalvaitiene@brasta.com

Mida Kalvaitienė
Žmonių ir kultūros vadovė

Apie
UAB „Baltijos Brasta“ yra sėkmingai Lietuvos ir eksporto rinkose

veikianti įmonė, priklausanti tarptautinei įmonių grupei, „Brasta

Group“. “Brasta Group” veiklą pradėjo 1996 metais Kaune,

Lietuvoje ir jungia įmones, kuriančias stiklo ir pakavimo sprendimus,

gaminančias stiklo pertvaras, skiriamąsias sieneles, pakuotes ir

statybines medžiagas. Įmonės išskirtinumas – skirtingų produktų

pateikimas vartotojams, aukščiausios kokybės ir patikimumo

užtikrinimas. 

Kviečia atlikti praktiką
Projektų valdymo skyriuje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Back to content

brasta.com

mailto:mida.kalvaitiene@brasta.com
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+370 62051808

raimonda.drodviliene@brasta.com

Raimonda Drodvilienė
Žmonių ir kultūros projektų koordinatorė

Apie
UAB ,,Brasta Glass’’ tarptautinei įmonių grupei ,,Brasta’’ priklausanti  

bendrovė, kurianti stiklo sprendimus verslo ir valstybinėms

organizacijoms, gaminanti  stiklo pertvaras, skiriamąsias sieneles,

dušo kabinas ir kt. produkciją.

Įmonės išskirtinumas - aukščiausios kokybės  ir patikimumo

užtikrinimas. 

Kviečia atlikti praktiką
Kokybės skyriaus praktikantas;

Praktikantas Verslo sprendimų skyriuje;

Praktikantas Marketingo skyriuje;

Praktikantas Klientų aptarnavimo skyriuje;

Praktika Produktų vystymo skyriuje;

Praktikantas Sprendimai namams skyriuje.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Back to content
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Apie
UAB ,, Brasta Pack’’  - tarptautinei įmonių grupei ,,Brasta’’, veiklą 

 pradėjusiai nuo 1996 metais priklausanti bendrovė, popieriaus  ir

kartono pakuočių  rinkoje vieni iš labiausiai patyrusių gamintojų.

Bendrovė, įgyvendindama šiuolaikinius sprendimus, klientams gali

pasiūlyti aukščiausią kokybę, tvarumą,  bei kokybišką ir efektyvų

aptarnavimą.

Kviečia atlikti praktiką
Praktika Pardavimų skyriuje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Back to content
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Raimonda Drodvilienė
Žmonių ir kultūros projektų koordinatorė
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+37065303351

ieva.nikzentaitiene@bdo.lt

https://www.bdo.lt/

https://www.facebook.com/BDOAALT/

Ieva Nikžentaitienė
Personalo vadybininkė

Apie
BDO  auditas ir apskaita, UAB yra viena didžiausių apskaitos, audito

ir konsultacijų įmonė Lietuvoje

Kviečia atlikti praktiką
Auditoriaus asistentas (-ė)

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
 Analitinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Laiko planavimas;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Back to content
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+37067195546

info@yaquatec.com

https://bioksa.lt/

https://www.facebook.com/yaquatec/

Vaidas Valauskis
Gamybos vadovas

Apie
Konsultuojame ir teikiame pasiūlymus vandens valymo klausimais,

kuriame vandens valymo technologija

Kviečia atlikti praktiką
Technologo asistentas;

Projektuotojo asistentas;

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Autocad;

Solidworks.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Kita
Praktika vandenvalos srityje. Technologinės įrangos

skaičiavimai, parinkimas, vandens tyrimai laboratorijoje,

prototipavimas, technologinės įrangos paleidimas,

technologinių sprendimų priėmimas. 

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Derinimas su kitų

dalių projektų vadovais. Techninių sprendinių priėmimas 

Ar praktika apmokama
Derinama individualiai

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Back to content
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863195326

jurgita.vitkaitiene@circlekeurope.com

https://www.circlek.lt/

https://www.facebook.com/CircleKLietuva/

Jurgita Vitkaitiene
Atrankų specialistė

Apie
UAB Circle K Lietuva yra viena iš mažmeninės prekybos naftos

produktais lyderių Lietuvoje. Ji valdo 95-ių degalinių tinklą: 86

visapusio aptarnavimo Circle K degalines ir 9 automatinių Circle K

Automat degalinių.

Kviečia atlikti praktiką
Praktikantas (-ė) Personalo skyriuje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

868623477

jolanta. janusauskiene@crowe.lt

https://www.crowe.com/lt

Jolanta Janušauskienė
Direktorė

Apie
Tarptautinė audito įmonė

Auditoriaus asistentas

Sąlygos
Galimybė įsidarbinti;

Paskutinių kursų studentas(-ė).

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;;

MS Office pagrindai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
 Vilnius

Praktikos laikotarpis:
6 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Back to content
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862811860

info@demokratinemokykla.lt

https://www.demokratinemokykla.lt/

Nerijus Buivydas
Vadovas

Apie
Geri vaikų ir suaugusiųjų tarpusavio santykiai yra esminis

Demokratinės mokyklos filosofijos ir praktikos elementas. Ir

ugdymo procesas, ir mokymosi aplinka kuriama atsižvelgiant į

vaikus, jų poreikius, galimybes. Esame lygiaverčiai bendruomenės

nariai – kartu su vaikais sprendžiame klausimus, susijusius su

mokyklos gyvenimu, stengiamės išgirsti kiekvieną vaiką ir suaugusįjį,

visus pilnavertiškai įtraukti į bendruomenės gyvenimą.

Kviečia atlikti praktiką
Asistuojantis mokytojas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys;

Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikacinai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

https://www.facebook.com/demokratinemokykla

Ar praktika apmokama
Ne.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Įmonė teikia buhalterines paslaugas. Tvarkome ne tik įmonių, bet ir

ūkininkų bei individualia veiklą vykdančių asmenų buhalteriją.

Apskaitos sritis

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

868507009

renata@docinta.lt

Renata Dirmeikienė
Direktorė

https://lt-lt.facebook.com/Docinta/
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862697056

monika.balakauskaite@dojusgroup.lt

https://www.dojusagro.lt

https://www.facebook.com/dojusagro.lt

Monika Balakauskaitė
Personalo vadybininkė

Apie
UAB „DOJUS agro" yra didžiausia vakarietiškos žemės ūkio

technikos tiekėja Lietuvoje bei rinkos lyderė daugelyje pagrindinių

mašinų kategorijų, jau 30 metų prisidedanti prie ateities žemės ūkio

kūrimo. Dirbame su pasaulyje pripažintais prekės ženklais, tokiais

kaip „John Deere", „Kuhn", „Komatsu" ir kiti.

Kviečia atlikti praktiką
Technikas - praktikantas

Asmeninės savybės
Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kita
Jei domitės technika bei inovatyviais produktais,

siekiate dirbti pažangiausius sprendimus siūlančioje

kompanijoje, mėgstate iššūkius bei dinamišką darbą,

kviečiame atsiųsti savo gyvenimo aprašymą arba

tiesiog susisiekti kontaktatiniu numeriu.

Praktikos vieta:
Kaunas, Šiauliai, Šakiai

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Ne.

Sąlygos
Galimynė įsidarbinti;

Paskutinių kursų studentas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Kompiuterinio raštingumo pagrindai.
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+37061658494

ausra.puidokiene@dotnuvabaltic.lt

https://www.dotnuvabaltic.lt/

https://www.facebook.com/DotnuvaBalticLietuva

Aušra Puidokienė
Personalo veiklos ir komunikacijos partnerė

Apie
UAB „Dotnuva Baltic“ – viena stipriausių žemės ūkio aptarnavimo

įmonių Baltijos šalyse. Užsiimame prekyba nauja ir naudota žemės

ūkio technika bei atsarginėmis dalimis, sertifikuotų sėklų dauginimu

ir ruošimu, grūdų valymo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų ir

gyvulininkystės fermų projektavimu, statyba ir rekonstrukcija,

reguliuojamo drenažo sistemų įrengimu. Įmonė turi žemės ūkio

technikos serviso tinklą ir vienija tris įmones Baltijos šalyse. Iš viso

turime 15 aptarnavimo padalinių, 7 iš jų – Lietuvoje. Mūsų įmonei,

kaip ir visam agroverslui, reikalingi sumanūs, energingi ir motyvuoti

specialistai.

Kviečia atlikti praktiką
Žemės ūkio technikos serviso srityje;

Vadybos srityje;

Apskaitos ir finansų srityje;

Rinkodaros srityje;

Personalo srityje.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
 Kėdainių r.

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.
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Apie
Lietuviško kapitalo bendrovė EWA yra viena didžiausių žemės ūkio

technikos prekybos įmonių Lietuvoje

Kviečia atlikti praktiką
Servise

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Praktikos vieta:
Kaunas, Šiauliai, Kupiškis

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37067702011

mantvydas@ewa.lt

www.ewa.lt

Mantvydas Mauricas
Serviso direktorius

https://www.facebook.com/EastWestAgro/

Ar praktika apmokama
Taip.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai
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+37062504700

kaunas@familyacademy.lt

https://familyacademy.lt/

https://www.facebook.com/familylabacademy

Deimantė Teišerskienė
Vadovė

Kviečia atlikti praktiką
Mokytojas;

Logopedas;

Knezeterapeutas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai,;

Noras tobulėti;

Laiko planavimas

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Taip.
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+37061634494

projektai@findep.lt

www.findep.lt

Andrius Pšemeneckas
Finansavimo skyriaus vadovas

Apie
Įmonė specializuojasi banko paraiškų, verslo planų, Europos

Sąjungos paraiškų ir projektų, galimybių studijų ar plėtros planų

parengime, teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas, rengiame

viešos ir privačios partnerystės projektus. Dirbame tiek su fiziniais,

tiek su juridiniais klientais. Konsultuojame įmones visais

finansavimo, verslo pradžios ir plėtros, biudžeto sudarymo ar

finansinių prognozių bei sunkumų klausimais.

Kviečia atlikti praktiką
Finansų srityje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama
Ne.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai
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+37067722433

insurance@globay.eu

Ingrida
Žalų administratorius

Kviečia atlikti praktiką
Transporto vadyba ir ekspedicija

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

http://globay.eu/

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Geri rusų kalbos įgūdžiai;

Geri vokiečių kalbos įgūdžiai;

Geri prancūzų kalbos įgūdžiai;

Geri lenkų kalbos įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Ne.
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865037310

erika.vadeisiene@lt.gt.com

https://www.grantthornton.lt/

https://www.facebook.com/

Erika Vadeišienė
Administracijos ir personalo vadovė

Apie
Grant Thornton Baltic – tai viena iš pirmaujančių įmonių audito,

apskaitos ir konsultacijų rinkoje.

Daugiau nei 25 metus Grant Thornton Baltic padeda dinamiškoms,

pajėgioms augti įmonėms prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir veikti

globaliai.

Esame lyderiaujantys verslo patarėjai, duodame vertingus,

reikšmingus ateičiai patarimus, padedame dinamiškoms

organizacijoms visame pasaulyje išlaisvinti savo augimo jėgas. To

pasiekiame pateikę įžvalgas, techniškai kruopščiai išanalizavę padėtį

remdamiesi patirtimi ir intuityviu konkrečios situacijos vertinimu.

Kviečia atlikti praktiką
Apskaitos skyriuje;

Audito skyriuje.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri MS Office įgūdžiai (excel);

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Kita

Priskirtų klientų (Lietuvos ir užsienio kapitalo

įmonių) buhalterinės apskaitos vedimas;

Mokesčių apskaičiavimas, statistikos ataskaitų

rengimas ir pateikimas valstybinėms institucijoms;

Deklaracijų rengimas;

Darbo užmokesčio skaičiavimas;

Kitų buhalterio pavestų užduočių vykdymas.

Dalyvavimas audito darbo grupės veikloje;

Audito procedūrų atlikimas, dokumentų tvarkymas,

darbas su informacinėmis audito atlikimo

programomis;

Pagalba audito skyriaus kolegoms; 

Darbas su Lietuvos ir tarptautiniais klientais.

Užduotys Apskaitos skyriuje:

Užduotys audito skyriuje:

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Back to content
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865930104

jovita.buividaviciene@iae.lt

https://www.iae.lt/

https://www.facebook.com/IgnalinosAE/

Jovita Buividavičienė
ŽOVS vyresnioji specialistė

Kviečia atlikti praktiką
Technologijų departamente.

Sąlygos
Sudaromos trišalės sutartys;

Sudaromos dvišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų spendimas;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Visaginas.

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Apie
Ignalinos atominė elektrinė – vienintelė Baltijos šalyse buvusi

Lietuvos energetinės sistemos branduolinė jėgainė, turėjusi

didžiausius pasaulyje reaktorius ir įrašyta į Gineso rekordų knygą.

Esame vienas iš didžiausių darbdavių Lietuvoje, laimėje „Metų

darbovietės 2021“ apdovanojimą. Ir pirmieji pasaulyje,

įgyvendiname išskirtinį projektą – nutraukiame RBMK tipo

reaktorių eksploatavimą ir saugiai tvarkome radioaktyviąsias

atliekas. Mūsų Vizija tapti pripažintais branduolinės energetikos

objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų

tvarkymo ekspertais.

Kalbos įgūdžiai
Geri rusų kalbos įgūdžiai;

Rusų kalbos pagrindai.

Back to content
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+37060180125

vaida@theimpactbrands.com

https://theimpactbrands.com/

https://www.facebook.com/theimpactbrands/

Vaida Krikštaponytė
Communication & Events Manager

Apie
IMPACT BRANDS is the USA based, incredibly fast-growing team

of digital talents with an ambitious mission to #IMPACTBILLIONS.

Our 4 brands develop high-quality natural and organic health

supplements, nutritional foods, beauty skincare, and pet care

products. We’ve quickly grown to over 230 talented members

working from around the world toward one primary goal.  To

positively impact the lives of 1 billion people and push forward for

more!

All our IMPACT BRANDS family members work remotely from

their homes or any place they feel most comfortable. Our unique

style allows individual potential to soar and makes our company

stronger.  Some of our members choose to leave the cold winters

behind and work in the tropics under palm trees!

Kviečia atlikti praktiką
Social Media Advertising Specialist

Digital Marketing Specialist;

Graphic Designer-Video Editor.

Sąlygos
Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Motyvacija;

Geri komunikaciniai įgūdžiai,;

Laiko planavimas

Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Adobe Pack knowledge (Graphic Designer-Video Editor).

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu

Praktikos laikotarpis:
3 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Taip.

Back to content
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+37061684479

mindaugas@jetcamp.com

https://www.jetcamp.com/

Mindaugas Matulionis
Sales and Marketing Manager

Apie
JetCamp is a search, compare & booking platform for campings and

holiday parks. The Dutch start-up, set up by Erwin Hoevenaar and

Roderik Verburg (both ex Thomas Cook), started operations in

2019. The website has since grown into one of the largest camping

platforms in Europe. In 2021 some 5 million visitors used JetCamp

to find camping information. JetCamp is available in 10 languages

and offers information about more than 23,000 campsites in all

countries of Europe. 

Kviečia atlikti praktiką
Pardavimų ir Marketingo komanda

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Kritinis mąstymas;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Papildomos kalbos - privalumas

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Kita
https://www.jetcamp.com/en/content/interns/

Back to content
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+37065500277

brigita.uselyte@kamidagroup.lt

Brigita Ūselytė
Personalo vadybininkė

Apie
KAMIDA GROUP įmonių grupę sudaro net 11 įmonių, įmones

vienija daugiau nei 570 darbuotoju, o grupė savo veiklą vykdo

logistikos ir transporto, paslaugų žemės ūkiui, NT projektų vystymo

ir nuomos bei profesinių specialistų atrankos ir pasiūlos užsienio

partneriams verslo srityse.

Kviečia atlikti praktiką
Buhalterinės apskaitos praktika;

HR praktika;

Finansų praktika;

Įmonių administravimo praktika.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Kritinis mąstymas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

facebook.com/kamidagroup

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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+37065289905

giedre.griceniukiene@kamida.lt

Giedrė Griceniukienė
Administratorė

Kviečia atlikti praktiką
Transporto vadybininkas (-ė)

Sąlygos
Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Laiko planavimas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

https://lt-lt.facebook.com/uabKamida/

https://kamida.lt/

Back to content
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868238433

kaunas.arka.vadovas@gmail.com

https://www.kaunoarka.lt/

https://www.facebook.com/kauno.arka/

Rūta Lašaitė
Bendruomenės vadovė

Apie
Kauno „Arkos“ bendruomenė – tai bendruomenė, kurioje suaugę

žmonės su intelekto negalia ir be jos dalijasi kasdienybe, bendrauja,

kartu dirba ar net gyvena. Čia siekiama, puoselėti kiekvieno asmens

orumą, kad kiekvienas žmogus, su negalia ar be jos, galėtų

atsiskleisti, būti priimtas ir perkeičiamas per bendruomenę, santykį,

susidūrimą su negalia ir žmonių skirtumais. 

Kviečia atlikti praktiką
Dienos centro praktikantas(-ė); 

Socialinių dirbtuvių praktikantas(-ė); 

Gyvenimo namų praktikantas(-ė); 

Praktikantas(-ė) Pagalbos priimant sprendimus padalinyje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Kritinis mąstymas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Priklauso nuo negalios pobūdžio (derinama

individualiai)

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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837312040

elona.kurklietiene@paparciopm.lt

https://www.papartis.kaunas.lm.lt

https://m.facebook.com/

Elona Kurklietienė
Laikinai einanti direktorės pareigas

Apie
1991m. įkurta pradinė mokykla teikia pradinį išsilavinimą 6-11 metų

vaikams. Mokykloje vykdomos sveikatą stiprinančios mokyklos

,,Papartiada", ,,Darnios mokyklos" , prevencinės programos ,,Laikas

kartu"  programos. Mokosi apie 268 mokinius. 12-oje I-IV klasių

dirba apie 24 profesionalius mokytojus ar švietimo pagalbos

teikėjus. Bendruomenė siekia būti modernia, puoselėjančia

tradicijas, atsinaujinančia ir garantuojančia ugdymo(si) sėkmę. 

Kviečia atlikti praktiką
Pradinių klasių mokytojai,;

Logopedai;

Psichologai;

Socialiniai pedagogai;

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos trišalės sutartys;

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Noras tobulėti;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Nebūtina, bet prioritetas ukrainiečių kalba.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Priklauso nuo negalios pobūdžio.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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837466285

indre.cvilikaite@teismas.lt

https://kauno.teismai.lt/

Indrė Cvilikaitė
Teisėjo vyresnioji padėjėja

Kviečia atlikti praktiką
Praktikantas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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837324450

l.volskis@kvb.lt

https://www.kvb.lt/

https://www.facebook.com/kvb.lt

Lukas Volskis
Vyresnysis metodininkas (specialistų mokymams)

Kviečia atlikti praktiką
Komunikacija;

Renginių ir edukacijų organizavimas;

IT

Sąlygos
Sudaromos trišalės sutartys;

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Analitinis mąstymas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai.

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Back to content
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+37066590841

egle.pietaryte@9fortomuziejus.lt

https://www.9fortomuziejus.lt/

https://www.facebook.com/9fortomuziejus

Eglė Pietarytė
Rinkodaros skyriaus vedėja 

Apie
Gynybinis įtvirtinimas | Kalėjimas | Masinių žudynių vieta | Muziejus

Kviečia atlikti praktiką
Įvairi, pasirinktinai

Sąlygos
Lankstus grafikas.

Asmeninės savybės

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Kaunas

Praktikos laikotarpis:
6 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Kritinis mąstymas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Back to content
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837407514

info@kaunoseneliai.lt

https://kaunoseneliai.lt/

https://www.facebook.com/

Daiva Žvalionienė
Personalo ir dokumentų valdymos specialistas

Apie
Mūsų globos namuose teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės

globos paslaugos insitucijoje suaugusiems asmenims su negalia ir

senyvo amžiaus asmenims. Dienos socialinės globos paslaugos 

 dienos centre demencija sergantiems senjorams. Socialinės

priežiūros paslaugos senjorams dienos centre .

Kviečia atlikti praktiką
Psichologams;

Kineziterapeutams;

Ergoterapeutams;

Socialiniams darbuotojams;

Slaugytojams ir jų padėjėjams;

Administracijoje;

Meno terapeutams.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Problemų sprendima;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
MS Office pagrindai

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Mokykla, skirta didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

turintiems mokiniams. Mokykloje be ugdymo teikiamos socialinės

globos, medicinos paslaugos.

Mokytojo;

Švietimo pagalbos specialisto;

Socialinio darbuotojo;

Kineziterapeuto;

Ergoterapeuto;

Masažuotojo;

Mokytojo padėjėjo

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
MS Office pagrindai

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

868349599

gediminas.kaminskas@sventoroko.lt

www.sventoroko.lt

www.facebook.com/sventoroko

Gediminas Kaminskas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content

mailto:gediminas.kaminskas@sventoroko.lt
http://www.sventoroko.lt/
http://www.facebook.com/sventoroko


Kviečia atlikti praktiką

Apie
„Kavos Draugas“ – tarptautinis kavos ir kavos aparatų mažmeninės

prekybos tinklas, veikiantis Europoje pagal specialiai kiekvienai

rinkai sukurtą vietinį vardą. Mes orientuojamės į išskirtinę pirkimo

patirtį ir aukštos kokybės produkciją.

Marketingo skyriuje;

Apskaitos skyriuje.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti; 

Motyvacija;

Laiko planavimas;

Iniciatyvumas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37063816707

hr@kavosdraugas.lt 

https://www.kavosdraugas.lt/

https://www.facebook.com/KavosDraugas

Agnė Našlėnaitė
Personalo vadovė

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content

mailto:hr@kavosdraugas.lt
mailto:hr@kavosdraugas.lt
https://www.kavosdraugas.lt/
https://www.facebook.com/KavosDraugas


Kviečia atlikti praktiką

Apie
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba organizuoja pedagogų,

pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos

tobulinimo renginius (akredituota įstaiga); koordinuoja rajono

pedagogų metodinę veiklą ir teikia metodinę bei kitą pagalbą;

įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines,

psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius

ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų)

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu

aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį

ugdymą; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo

informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų,

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams

darbuotojams; teikia psichologinę pagalbą suaugusiems telefonu

(nemokama linija); koordinuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą

Kėdainių rajono savivaldybėje; koordinuoja Kėdainių rajono mokinių

tarybos veiklą, teikia konsultacijas mokinių savivaldos klausimais;

mokiniams, jų tėvams/globėjams teikia konsultacijas ugdymo

karjerai klausimais.

Psichologo asistento;

Socialinio pedagogo;

Metodininko asistento.

Asmeninės savybės
Noras tobulėti;

Motyvacija;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
MS Office pagrindai

Praktikos vieta:
Kėdainiai

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37061434326

direktorius@centras.kedainiai.lm.lt 

https://centras.kedainiai.lm.lt/

https://www.facebook.com/kedainiu.svietimas

Ingrida Neliupšienė
Direktorė

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Kultūros infrastruktūros centras yra Lietuvos Respublikos kultūros

ministro valdymo srities biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti

paveldotvarkos programas ir kultūros ministro valdymo srityje

esančių įstaigų infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros

veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programas.

Viešųjų pirkimų specialistas;

Architektas;

Projektų vadovas;

Administratorius;

Buhalteris.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
3 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

861265150

roberta.kaziukoniene@kulturosic.lt

https://kulturosic.lrv.lt/lt/

https://www.facebook.com/

Roberta Kaziukonienė
Administravimo skyriaus vedėja

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC) atliekami žemės

ūkio mokslų srities, agronomijos, miškotyros ir su jomis susijusių

dirvožemio, biologijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros,

botanikos, zoologijos krypčių moksliniai tyrimai bei eksperimentai.

LAMMC ne tik plėtojamas aukšto lygio mokslas, rengiami

doktorantai, bet ir teikiamos paslaugos ūkininkams,

bendradarbiaujama su verslu, vykdoma naujų mokslo žinių sklaida

visuomenėje. Praktiką LAMMC galima atlikti Kėdainių r., Kaune ir

rajone, Vilniuje, Klaipėdos r., Pasvalio r., Vilkaviškio r.

Agronomijos, miškotyros, gamtos ir inžinerijos mokslų

studentus.

Sąlygos
Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Noras tobulėti; 

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Pasirinktame LAMMC padalinyje

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

867920860

gintare.naujokiene@lammc.lt

https://www.lammc.lt/lt

https://www.facebook.com/

Gintarė Naujokienė
Komunikacijos skyriaus vadovė

Kita
Praktika atliekama eksperimentiniuose laukuose ir / ar

laboratorijose

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras – viena iš didžiausią patirtį

telekomunikacijų srityje turinti Lietuvos bendrovė. Diegdama

pažangiausias ryšio technologijas bendrovė užtikrina radijo ir

televizijos programų siuntimą visiems Lietuvos gyventojams, siūlo

technologinius sprendimus individualiems klientų poreikiams, teikia

duomenų perdavimo paslaugas, yra Valstybės duomenų centro

operatorius. Telecentras taip pat yra aukščiausio ir vieno

lankomiausių Lietuvos statinių - Vilniaus Televizijos bokšto -

operatorius.

Projektuotojas Techninės priežiūros skyriuje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Noras tobulėti; 

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Kaunas, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37065607139

g.skiudiene@telecentras.lt 

https://www.telecentras.lt/

Greta Škiudienė 
Personalo ir kokybės vadybininkas 

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja,

koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais

atvejais - ją įgyvendina teisingumo ministrui pavestose valdymo

srityse.

Studento praktiką;

Savanorišką praktiką.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti; 

Motyvacija;

Laiko planavimas;

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Programavimo pagrindai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilniuje ir nuotoliniu būdu

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37060041146

rita.kamarauskiene@tm.lt

www.tm.lt

https://www.facebook.com/teisingumas

Rita Kamarauskienė 
Veiklos valdymo skyriaus patarėja

Ar praktika apmokama:
Ne.

Kalbos įgūdžiai
Kalbų įgūdžiai (ar pagrindai) - jų poreikis yra

vertinami kiekvienu atskiru planuojamos praktikos

atveju.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Nacionalinė profesinė sąjunga, ginanti ir atstovaujanti savo narių

darbo, ekonomines bei socialines teises bei interesus, ruošia

pasirašo visų lygių Kolektyvines sutartis, LR Trišalės Tarybos narė.

Komunikacijos, viešųjų ryšių specialistas; 

Teisininkas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Lietuvių kalbos rašymas be gramatinių klaidų;

Laisvas kalbėjimas prieš publiką;

Oratoriniai gebėjimai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37065585311

info@sandrauga.lt

www.sandrauga.lt

www.facebook.com/sandrauga/

Kęstutis Juknis
Pirmininkas

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Jau beveik 20 metų mes mažiname stereotipus, kad jaustumėtės

saugiai. Organizuojame informacines kampanijas, advokaciją,

vykdome mokymus ir seminarus, rengiame straipsnius ir leidinius,

teikiame ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais. Vizija:

Moterys saugios ir laisvos būti Save laikančios moterimis ir/arba

socializuotos kaip moterys. Misija: Įvardyti dėl lyčių nelygybės

kylančias problemas ir jas spręsti.

Projektų vadovo asistentė/as

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai;

MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Užsienio kalbos apart anglų yra privalumas, tačiau

ne būtinybė

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37067980607

info@gap.lt

www.gap.lt

https://www.facebook.com/gap.lt/

Virginija Aleksejūnė
Direktorė

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Obuolių auginimas

Agronomą, sodininką.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė).

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Alytus

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

869375999

Luksnenusodai@gmail.com

Gitana Jonuškaitė
Direktorė

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content

mailto:Luksnenusodai@gmail.com


Kviečia atlikti praktiką

Apie
Esame neformalaus švietimo įstaiga, organizuojame kalbų kursus

įvairioms auditorijoms, teikiame sertifikavimo bei vertimų

paslaugas, organizuojame vaikų dienos stovyklas.

Anglų kalbos mokytojas;

Marketingo studentus.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37064556465

info@ican.lt

https://ican.lt

https://www.facebook.com/MokymuCentrasIcan

Ligita Pranevičienė
Direktorė

Ar praktika apmokama:
Ne.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Papildomo ugdymo platforma. Individualios pamokos nuotoliniu

būdu.

Korepetitorius (-ė);

Vadybininkas (-ė).

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Problemų sprendimas;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Derinama individualiai.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

862011117

gerda@mokosi.lt

https://www.mokosi.lt/

https://www.facebook.com/Mokosi.lt

Gerda Nečitailo
Vadybininkė

Kita
Galima nusistatyti valandinį įkainį bei patogų grafiką

(korepetitorius)

Platformos administravimas, bendravimas su mokytojais bei

studentais (vadybininkas)

Ar praktika apmokama:
Taip.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus yra vienas seniausių ir

didžiausių dailės muziejų Lietuvoje. Muziejaus ištakos ir kolekcijos

pagrindas – vieno žymiausių visų laikų Lietuvos menininkų

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) kūrybinis palikimas,

tapęs svarbia lietuviškos tapatybės dalimi. Nacionalinis M. K.

Čiurlionio dailės muziejus garsėja turtingais ir nuolat papildomais

meno rinkiniais.Per ilgus muziejaus gyvavimo metus sukauptos

puikios vaizduojamosios ir taikomosios dailės, liaudies meno,

numizmatikos, memorialinės Lietuvos dailininkų, fotografijų ir kt.

kolekcijos, kuriuose šiuo metu priskaičiuojama 470 tūkst.

eksponatų, saugomų ir eksponuojamų devyniuose muziejaus

padaliniuose Kaune ir Druskininkuose. Muziejuje taip pat veikia

viena seniausių Kauno bibliotekų, kurioje sukaupta per 45 tūkst.

vertingų meno ir kultūros leidinių.

Įvairiuose muziejaus padaliniuose

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė)

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Kaunas, Druskininkai

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

837229475

raimonda.norkute@ciurlionis.lt

www.ciurlionis.lt

https://www.facebook.com/

Raimonda Norkutė
Direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Ar praktika apmokama:
Ne.

Back to content
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Senjorai džiaugiasi savo pozityvia senatve – tai mūsų tikslas, kurio

atsakingai siekiame. Taip gimė ir SENJORO misija – užtikrinti

socialinių paslaugų į namus kokybę ir prieinamumą, kartu kuriant

socialines inovacijas Lietuvoje. Tikime, kad taip galėsime sugriauti

įsisenėjusį stereotipą, kad kasdienybė vyresniame amžiuje yra

liūdnai monotoniška, lydima vienišumo jausmo ir įvairių negalavimų.

Mes kuriame naują senjorų realybę – pilną gerų emocijų, naujų

hobių ir nuoširdaus bendravimo su neabejingais profesionalais–

draugais.

Socialinio darbuotojo;

Psichologo ir kitos

Sąlygos
Lankstus grafikas.

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37065604988

diana.zukauskiene@zmogui.lt

https://senjoro.lt

https://www.facebook.com/senjoro

Diana Žukauskienė
Senjoro programos Kauno padalinio vadovė

Ar praktika apmokama:
Ne.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Tai nevyriausybinė organizacija vystanti socialines inovacijas.

Savanorytei ar praktikai galime priimti studentus į Visi skirtingi visi

lygūs programą, kuri veikia trimis pagrindinėmis kryptimis:

neformalaus žmogaus teisių ugdymo metodo "Gyvoji biblioteka"

taikymas, laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų resocializacija ir

socialinė prieglobstį gavusių užsieniečių integracija.

Socialinės pagalbos organizavimas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
iš dalies, priklauso nuo praktikanto turimų

kompetencijų ir vizijos

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

867140877

inga.rancova@zmogui.lt

www.visiskirtingivisilygus.lt

https://www.facebook.com/Gyvoji.Biblioteka

Inga Rancova
Programos vadovė

Ar praktika apmokama:
Ne.

https://www.facebook.com/visiskirtingivisilygus
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
UAB „Optikona“ įkurta 1999 m. lapkričio mėn. Nuolat

besiplečiančioje įmonėje kiekvienam gabiam žmogui suteikiamos

didelės saviraiškos ir karjeros galimybės.  Pagrindinė įmonės veikla

– didmeninė prekyba optikos prekėmis.  Kontaktinių lęšių srityje

partneriu tapo kompanija Alcon, kuri yra optinių ir oftalmologinių

produktų ir paslaugų gamybos lyderė. Akinių lęšių srityje glaudūs

bendradarbiavimo ryšiai yra su garsia japonų kompanija HOYA.

Pagrindiniai veiklos principai: kokybiški optikos produktai, tikslus ir

greitas užsakymo atlikimas, prekių atvežimas iki optikos durų,

pastovus naujienų sekimas optikos srityje ir profesionalus

konsultacijų teikimas telefonu. 

Jaunesnysis gamybos meistras;

Sąlygos
Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

865595825

indre@optikona.lt

http://www.optikona.lt/

Indrė Makelytė
Tiekimo grandies vadovė

Ar praktika apmokama:
Taip.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
App, web, CRM bei kitų sistemų programavimas.

Projektų vadovo / Analitiko

Sąlygos
Galimybė įsidarbinti;

Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Atsakingumas;

Kruopštumas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Programavimo pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37069207707

marius@pixinn.lt

http://pixinn.lt/

Marius Krajauskas
Direktorius

Kita
Galima darbintis iš karto po praktikos įgavus reikiamas žinias,

geriausia tinka IT, technologijų ir matematiko studijų

krypties studentams

Ar praktika apmokama:
Neapmokama, bet įgijus reikiamas žinias iš karto

darbinama.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Radiacinės saugos centras (RSC) – reguliuojančioji institucija

radiacinės saugos klausimais, kurios paskirtis – vykdyti žmonių ir

aplinkos apšvietos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę.

Komunikacija socialiniuose tinkluose ir kt. darbai susiję su

viešaisiais ryšiais.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
2 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37052361936

rsc@rsc.lt

www.rsc.lt

www.facebook.com/rsc.lt

Ieva Sitnikovaitė
Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji
specialistė
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Radiacinės saugos centras (RSC) – reguliuojančioji institucija

radiacinės saugos klausimais, kurios paskirtis – vykdyti žmonių ir

aplinkos apšvietos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę.

Inspektorius medicinoje, pramonėje, moksle (radiacinės ir

fizinės saugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūra,

radioaktyviųjų medžiagų vežimo autorizavimas ir priežiūra)

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai

Praktikos laikotarpis:
2 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37052361936

rsc@rsc.lt

www.rsc.lt

www.facebook.com/rsc.lt

Ieva Sitnikovaitė
Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji
specialistė
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Įmonė atliekanti darbuotojų darbinimo paslaugas

Personalo arba buhalterijos skyriuje 

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Rusų kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37060408988

kristina@reison.eu

Kristina Štramaitienė
Personalo vadovas

Ar praktika apmokama:
Ne.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Roquette Grupės įmonė Roquette Amilina – viena iš 3 didžiausių

gamybos bendrovių Šiaurės Europoje, iš kviečių biorafinavimo būdu

išgaunanti augalinės kilmės produktus maisto ir pramonės

sektoriams. Orientuota į modernių sprendimų vystymą, bendrovė

gamina maisto, popieriaus, pašarų ir kitoms pramonės šakoms skirtą

produkciją. Mūsų technologijos ir verslas nuolat keičiasi bei

reikalauja darbuotojų komandos nuolatinio tobulėjimo, lankstumo ir

atvirumo naujovėms.

Chemikas/biochemikas;

Biotechnologas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys;

Paskutinių kursų studentas(-ė).

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Panevėžys

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

861548901

kristina.niurkiene@roquette.com

https://roquetteamilina.com

Kristina Niurkienė
Personalo koordinatorė

Kalbos įgūdžiai
Anglų kalbos žinios;

Kita
Praktika mokslinių tyrimų arba kokybės laboratorijose.

Laukiame CV ir motyvacinio laiško iš kandidatų.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
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Apskaitos konsultantas;

Audito konsultantas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37062232307

personalas@roskconsulting.lt

https://www.roskconsulting.lt/

Vaiva Vyšniauskaitė
Administratorė

Kviečia atlikti praktiką

Apie
Esame jauna, sparčiai auganti audito, apskaitos, mokesčių ir teisės,

turto ir verslo vertinimo bei finansų/verslo konsultacijų įmonė. Savo

veiklą pradėjome 2011-ųjų metų pabaigoje ir šiuo metu

džiaugiamės vis augančiu, aukštą kvalifikaciją įgijusių darbuotojų

skaičiumi.

Ar praktika apmokama:
Derinama individualiai
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Profesionalų komanda, kurianti ir diegianti informacijos, procesų ir

dokumentų valdymo sprendimus daugiau negu 20 metų.

Programuotojas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Programavimo pagrindai;

Java, JavaScript, HTML5, CSS, BootStrap, XML, JSON,

jQuery, Web Services.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

868266211

e.zimnickaite@sekasoft.com

https://www.sekasoft.com/

Estela Zimnickaitė
Biuro vadybininkė

https://www.facebook.com/uabsekasoft

Kita
Tikimės turi IT išsilavinimą bei patirties su kažkuriomis mūsų

naudojamomis technologijomis. Laukiame entuziasto su

programavimo įgūdžiais ir gebėjimu spręsti technologinius

iššūkius
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Atsinaujinančius energijos išteklius diegianti įmonė - saulės

energetika

Jaunesnysis marketingo specialistas

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37069276666

edgaras@solet.lt

www.solet.lt

https://www.facebook.com/SoletTechnics/

Edgaras Reut
Marketingo vadovas

Ar praktika apmokama:
Priklausomai nuo laikotarpio, po bandomojo

laikotarpio praktika gali būti apmokama

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

MS Office pagrindai.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Programa suteikia studentams visą reikalingą medžiagą, teorinius

bei praktinius mokymus, kurie jiems reikalingi norint kurti savo

verslą ir įgyti tarpdisciplininių gyvenimo įgūdžių. Mes tikime, jog kai

plečiame savo komforto zoną, išmokstame daugiau, gauname

daugiau ir padarome didesnę įtaką. Southwestern studentus vienija

darbo etika išmokta šioje programoje – daryti savo geriausia, būti

optimistu ir visada pabaigti tai, ką pradėjai. Būti sėkmingu nelengva,

kitaip kiekvienas būtų sėkmingas. Southwestern išmoko jaunus

žmones principų, kurie padeda jiems tvarkytis gyvenime.

Sales representative

Sąlygos
Lankstus grafikas.

Asmeninės savybės
Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius, Kaunas

Praktikos laikotarpis:
3 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37064715504

a.fitingova@gmail.com

https://southwesternadvantage.eu/lt

Arina Fitingova
PR and Marketing manager

https://www.facebook.com/swadvantagelietuva

Ar praktika apmokama:
Mokymai nėra apmokomi, tačiau studentas užsidirba

vasaros metu.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
 „AURA“ – Pirmasis profesionalus šokio teatras Lietuvoje

Kultūrinės veiklos vadybininko

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Laiko planavimas.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37061424277

vadyba@aura.lt

https://aura.lt/

Ieva Rudytė
Vadybininkė

https://www.facebook.com/sokioteatrasaura

Ar praktika apmokama:
Ne.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Lyderiaujantis kelionių portalas Lietuvoje. Tedo.lt - prekinis ženklas

priklausantis kelionių agentūrai UAB Dovilta. 

Kelionių produkto redaktorius.

Sąlygos
Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37065626644

mantas@tedo.lt

https://www.tedo.lt

https://www.facebook.com/tedotravel

Mantas Dainelis
Administratorius

Ar praktika apmokama:
Ne.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Teisinių paslaugų įmonė, kuri specializuojasi civilinės tesės srityje.

Dirba Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Daugiau informacijos

www.teisesriba.lt 

Teisininko asistentas.

Sąlygos
Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
3 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

860545421

info@teisesriba.lt

www.teisesriba.lt

Kristina Cipkuviene
Vadovaujanti teisininkė

Ar praktika apmokama:
Ne.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Esame Teltonika įmonių grupė, kurianti išskirtinius, saugius bei

patikimus daiktų interneto prietaisus tarptautinei rinkai. Daugiau

nei 16 milijonų mūsų pagamintų prietaisų, prijungtų prie interneto,

padeda žmonėms telematikos, tinklo įrangos, telemedicinos, asmens

ir turto sekimo verslo nišose. 

B2B pardavimai ir vadyba

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Paskutinių kursų studentas (-ė);

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartysl

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas;

Problemų sprendimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Geri rusų kalbos įgūdžiai;

Geri vokiečių kalbos įgūdžiai;

Geri prancūzų kalbos įgūdžiai;

Geri lenkų kalbos įgūdžiai;

Praktikos vieta:

Vilnius, Kaunas.

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37065473084

monika.majute@teltonika.lt

https://teltonika-high-tech-hill.com/

https://www.facebook.com/TELTONIKA

Monika Majutė
Talentų pritraukimo ir komunikacijos projektų
koordinatorė

Kita
Teltonikos B2B akademija – tiems, kurie nebijo išeiti iš

komforto zonos, kurie trokšta sužinoti, kaip kurti sėkmingus

verslo ryšius, bei įgyti patirties pardavimuose. Pirmoji

Lietuvoje B2B akademija pasiūlys unikalų mokymų ciklą pilną

praktinių užduočių ir naudingų žinių, kuriuos pritaikysi

būsimoje darbovietėje arba kurdamas savo verslą!
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
,,Terra Publica“ veiklą pradėjome 2001 m. birželio 8 dieną. Dabar po

mūsų stogu glaudžiasi tris prekiniai ženklai. Visus vienijantis –

,,Terra Publica“, kulinarines knygas pristatanti leidykla ,,Virtuvės

knyga“ ir kūrybiškiausia mažųjų draugė – ,,Debesų ganyklos“.

Leidžiame reprezentacines knygas, kelionių vadovus, kryžiažodžius,

knygas apie Lietuvą, knygas vaikams ir paaugliams, receptų knygas

ir kitas negrožinės literatūros knygas. Taip pat keletą metų

leidžiame lietuvių kūrėjų stalo žaidimus.

Pardavimų skyriaus padėjėjas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija;

Laiko planavimas;

Darbo komandoje įgūdžiai.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Lietuvių kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37068470405

ilona@terrapublica.lt

https://www.terrapublica.lt/

https://www.facebook.com/LeidyklaTerraPublica

Ilona Abramavičienė
Mažmeninės prekybos vadovė
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Esame transporto ir logistikos paslaugas teikianti įmonė. Dirbame

sėkmingai jau 19 -niolika metų. Kuo galime didžiuotis? Tai savo

komanda, puikia atmosfera ir augimu. Ką skatiname? Kūrybą, įdėjas

ir norą augti bei tobulėti. Esame savo srities profesionalai, teikiame

kokybiškas paslaugas ir siekiame atitikti tiek esamų, tiek naujų

klientų poreikius

Praktika siūloma įvairių programų studentams

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Programavimo pagrindai privalumas;

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Vokiečių, Italų, rusų ir kitų kalbų įgūdžiai

privalumas.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Reiktų kalbėtis individualiai

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37061925459

s.kalpokaite@tomegris.lt

www.tomegris.lt

https://www.facebook.com/tomegris/

Simona Kalpokaitė
Personalo vadybininkė

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Ar praktika apmokama:
Yra galimybė gauti premiją ir priklauso nuo praktikos pozicijos. 
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra

tarptautinės organizacijos „Transparency International“ padalinys,

veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. birželio 6 d. TILS yra ne pelno

siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, bendraujanti ir

koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek

nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

Organizacijos tikslas – įgyvendinti skaidrumo bei antikorupcines

iniciatyvas. Pagrindiniai prioritetai: 1) gyventojų įtraukimas į

antikorupcines bei skaidrumo iniciatyvas ir naujų partnerysčių

kūrimas, 2) skaidrumo standartų kūrimas, 3) tvarus TILS veikimas.

Praktikantas(-ė)

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas;

Analitinis mąstymas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37052126951

deimante@transparency.lt

https://www.transparency.lt/

Deimantė Žemgulytė
Projektų vadovė

https://www.facebook.com/tilietuva

Ar praktika apmokama:
Ne.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
VĮ Turto bankas – vienintelė įmonė, kuri centralizuotai valdo,

administruoja ir parduoda valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Čia susibūrusi virš 200 iniciatyvių, kompetentingų ir siekiančių

tobulėti žmonių komanda. Mes įgyvendiname valstybės

nekilnojamojo turto strategiją, privatizuojame įmones ir valdome

finansinius įsipareigojimus.

Įvairios

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
MS Office pagrindai

Kalbos įgūdžiai
Pagal poreikį

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37068660515

egle.sviderskyte-korvin@turtas.lt

www.turtas.lt

Eglė Sviderskytė-Korvin
Žmogiškųjų išteklių projektų vadovė

https://www.facebook.com/

Ar praktika apmokama:
Susitarimo klausimas.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už

valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir

tvarų valstybės turto – miško – valdymą. Valstybinių miškų urėdija

jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau nei

2800 darbuotojų.

Įvairios pareigybės miškininkystės srityje;

Įvairios pareigybės administracijoje.

Sąlygos
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Problemų sprendimas;

Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Visa Lietuva

Praktikos laikotarpis:
1 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

869510160

dalia.remeskeviciene@vmu.lt

www.vmu.lt

https://www.facebook.com/VMU

Dalia Remeškevičienė
Personalo skyriaus vyresnioji personalo specialistė

Kalbos įgūdžiai
Lietuvių kalba žodžiu ir raštu.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
UAB „ZIP Travel“ – tai nuo 1993 m. sėkmingai turizmo sektoriuje

dirbanti kelionių agentūra. Profesionaliai atlikdami savo darbą,

kasmet plečiame draugų ir partnerių ratą. Jau daug metų esame

Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) nare. Džiaugiamės

atstovaudami didžiuosius kelionių organizatorius: Novaturą, Coral

Travel bei Itaką. Esame vieni iš lyderių Lietuvoje populiariausių

jaunimo kultūrinių mainų programų. Didžiuojamės, jog mūsų

kelionių agentūros biurus galite rasti ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų,

Centrinėje Europoje bei Azijoje.

Darbo praktika klientų aptarnavimo srityje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Galimybė apgyvendinti;

Sudaromos dvišalės sutartys

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Praktikos vieta:
Europa, JAV

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37067800390

programs@ziptravel.lt 

https://www.ziptravel.lt/

https://www.facebook.com/UABZIPTravel

Laura Kliučinskė
Vyresnioji programų vadybininkė 

Ar praktika apmokama:
Taip.

Kita
Siūlome studentams sudalyvauti "Work and Travel USA" bei

"Internship in Europe" apmokamose kultūrinių mainų, darbo

ir kelionių programose. 
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
„Žalgirio“ organizacija – tai organizacija, vienijanti visas įmones ir

prekės ženklus, veikiančius Kauno „Žalgirio“ ir „Žalgirio“ arenos

struktūroje. Kauno „Žalgirio“ krepšinio ir futbolo klubai, „Žalgirio“

arena, „Žalgirio“ Garbės Klubas ir arenoje veikiantis restoranas

„Sala“ yra vieningos organizacijos elementai. Visi kartu turime vieną

misiją, vadovaujamės tomis pačiomis vertybėmis ir siekiame tų

pačių strateginių tikslų.

Maitinimo skyriuje;

Komercijos skyriuje;

Bilietų pardavimo skyriuje.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti.

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
3 mėn.

Ar pritaikyta negaliai:
Priklausomai nuo praktikos vietos.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

861215712

i.stankuviene@zalgirioarena.lt

www.zalgiris.lt

Irma Bandzevičiūtė - Stankuvienė
Personalo vadovė

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

Geri Office įgūdžiai.

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Ar praktika apmokama:
Ne.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai.
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Per šešis veiklos dešimtmečius „Žemtiekimas“ neprarado polėkio

augti, kelti naujus tikslus, diegti inovacijas. Esame įmonė, galinti

savo klientams pasiūlyti itin platų žemės ūkio technikos

asortimentą, skirtą tiek augalininkystės, tiek gyvulininkystės, tiek

miško pramonės ūkiams, taip pat siūlome technologinius

sprendimus gyvulininkystės ūkiams. Mūsų sėkmės formulė – platus

parduodamos kokybiškos technikos asortimentas, darbuotojai, kurie

yra savo srities specialistai, pasirengę konsultuoti ir padėti visais

rūpimais klausimais bei visą Lietuvos teritoriją aprėpiantis klientų

aptarnavimo tinklas.

Marketingo vadybininkas (-ė);

Žemės ūkio technikos serviso darbuotojas (-a);

Gyvulininkystės įrangos serviso darbuotojas (-a).

Sąlygos
Galimybė įsidarbinti;

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai

Praktikos vieta:
 Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

37068226260

aurelija.dagyte@zemtiekimas.lt

www.zemtiekimas.lt

https://m.facebook.com/zemtiekimas/

Aurelija Dagytė
Personalo vadybininkė

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
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Kviečia atlikti praktiką

Apie
Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno

nesiekianti žmogaus teisių organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m.

siekiame, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų

tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus. 

Projektų asistentas/-ė

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos trišalės sutartys.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Praktikos vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37060575123

hrmi@hrmi.lt

https://hrmi.lt/

Martynas Jockus
Projektų koordinatorius

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

https://www.facebook.com/HRMI.LT

Ar praktika apmokama:
Ne.
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Proposed intership position

About
Andrei Sakharov Research Center for Democratic Development is a

think tank at VMU, that functions as a driver of constructive and

innovative ideas aimed at understanding and alleviating complex

socio-political developments on the European continent with

particular focus on the post-soviet space. The Center facilitates

access to researchers of its extensive archival holdings of materials

on political freedom, repression and the opposition in the region in

order to gain a better understanding of the processes that are likely

to have an impact on the current situation. Andrei Sakharov and his

legacy is at the center of what this organization stands for and

hopes to achieve. 

Andrei Sakharov Research Center Intern

Work enviroment
Bilateral agreement will be signed;

Flexible working hours;

Final-year student;

Tripartite agreement will be signed.

Computer literacy skills 
MS Office basics

Language
Good English language skills

Place of performance or execution: 

Remotely, Vilnius, Kaunas

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 

Adapted for students with disabilities: 

Discussed on a case-by-case basis

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37063437929

neringa.galisanskyte@vdu.lt

https://www.sakharovcenter-vdu.eu/

https://www.facebook.com/

Neringa Gališanskytė
Project Manager

Personal qualitues 
Analytic thinking;

Critical thinking;

Problem solving;

Teamwork;

Good communication skills;

Desire to improve.

Additional informaction
To apply: send your CV and a cover letter (approx. 500

words) to neringa.galisanskyte@vdu.lt 

Is the internship paid?
No.
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Proposed intership position

About
The CITCO Group of companies is a leading provider in the US of

asset-servicing solutions to the global alternative investment

industry, with over $1.8 trillion worth of global assets under

administration. The Group employs more than 10,00 employees in

50+ countries. Around the world, the Group’s companies provide a

wide range of services in the areas of fund services and investor

relations, banking, depositary and custody services, technology

management and governance services.

Accounting Intern

Work enviroment
Flexible working hours;

Final-year student;

Access to employment;

Bilateral agreements will be signed;

Tripartite agreements will be signed.

Computer literacy skills 
Good computer literacy skills;

Good MS Office skills.

Language
Good English language skills

Place of performance or execution: 

Remotely, Vilnius

The able period to recruit the student: 

3 months.

Adapted for students with disabilities: 

Yes.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37061271998

rzukaite@citco.com

www.citco.com

Rugilė Žukaitė
Talent Acquisition Administrator

Personal qualitues 
Analytic thinking;

Critical thinking;

Problem solving;

Teamwork;

Good communication skills;

Desire to improve;

Self-motyvated;

Time management

https://ie.linkedin.com/company/citco

Additional informaction
- During the internship it is possible to work for 30 hours

per week (part-time) or 39 hours per week (full-time)

- Starts on the 6th of February

- The Internship is paid with the Minimum Lithuanian Salary

+sports benefit
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Proposed intership position

About
You’re probably wondering who we are so here’s some information

about us: 

Festo is both a global player and an independent family-run

company founded in 1925, based in Esslingen, Germany. Festo is a

leading world-wide supplier of automation technology and the

performance leader in industrial training and education programs.

Today, we operate in 176 countries with almost 20 000 employees

globally. Festo Lithuania was established in 1992, in Kaunas city.

Today we have more than 600 employees with the highest growth

in the last four years. There are 5 different departments: IT,

Engineering, Finance, Sales and Business Assistance services.

Therefore, representatives of various fields can discover

themselves in the company: both experienced specialists and those

who are starting their career journey.

We are calling all curious minds!

FI/CO Internship;

SAP Developer Internship;

Business Assistant Internship;

Marketing and Branding Internship

Work enviroment
Flexible working hours;

Tripartite agreements will be signed

Place of performance or execution: 

Kaunas

The able period to recruit the student: 

3 months

Adapted for students with disabilities: 

Yes.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37066361411

justina.kalkiene@festo.com

https://www.festo.com/lt/en/

https://www.facebook.com/FestoLietuva

Justina Kalkienė
HR Specialist

Personal qualitues 
Analytic thinking;

Teamwork;

Good communication skills;

Self-motyvated;

Is the internship paid? 

Yes.

Computer literacy skills 
Programming basics;

Good computer literacy skills;

 Good MS Office skills.

Language
Good English language skills
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Proposed intership position
Social Media Advertising Specialist

Work enviroment
Flexible working hours;

Access to employment;

Final-year student;

Bilateral or Tripartite agreement is signed upon the request.

Language
Good English language skills

Place of performance or execution: 

Remotely

The able period to recruit the student: 

3 months

Adapted for students with disabilities: 

Yes.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

Personal qualitues 
Desire to improve;

Self-motyvated.

+37060180125

vaida@theimpactbrands.com

https://theimpactbrands.com/

https://www.facebook.com/theimpactbrands/

Vaida Krikštaponytė
Communication & Events Manager

About
IMPACT BRANDS is the USA based, incredibly fast-growing team

of digital talents with an ambitious mission to #IMPACTBILLIONS.

Our 4 brands develop high-quality natural and organic health

supplements, nutritional foods, beauty skincare, and pet care

products. We’ve quickly grown to over 230 talented members

working from around the world toward one primary goal.  To

positively impact the lives of 1 billion people and push forward for

more!

All our IMPACT BRANDS family members work remotely from

their homes or any place they feel most comfortable. Our unique

style allows individual potential to soar and makes our company

stronger.  Some of our members choose to leave the cold winters

behind and work in the tropics under palm trees!

Is the internship paid? 

Yes.

Computer literacy skills 
Good computer literacy skills
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Proposed intership position

About
JetCamp is a search, compare & booking platform for campings and

holiday parks. The Dutch start-up, set up by Erwin Hoevenaar and

Roderik Verburg (both ex Thomas Cook), started operations in

2019. The website has since grown into one of the largest camping

platforms in Europe. In 2021 some 5 million visitors used JetCamp

to find camping information. JetCamp is available in 10 languages

and offers information about more than 23,000 campsites in all

countries of Europe. In mid-2020, a start was made with online

bookability and more than 2000 campsites are now bookable

online. The JetCamp team works from 3 locations: Delft, Leiden

(both in the Netherlands), and Kaunas (Lithuania).

Sales and Marketing Team

Work enviroment
Flexible working hours;

Tripartite agreements will be signed.

Computer literacy skills 
Good computer literacy skills;

Language
Good English language skills

All additional languages are a big plus

Place of performance or execution: 

Remotely, Kaunas

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 

Adapted for students with disabilities: 

No.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37061684479

mindaugas@jetcamp.com

https://www.jetcamp.com/

Mindaugas Matulionis
Sales and Marketing Manager

Personal qualitues 
Critical thinking;

Problem solving;

Self-motyvated.
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Proposed intership position

About
The Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry

(LAMMC) conducts research and experiments in the field of

agronomy, forestry and related soil, biology, biophysics, ecology

and environmental science, botany, and zoology. LAMMC not only

develops high-level science, provides doctoral training, but also

offers services to farmers, co-operates with business, and

disseminates new scientific knowledge in the society. The

internship can be done in Kėdainiai distr., in Kaunas and Kaunas

distr., Vilnius, Klaipėda distr., Pasvalys distr., and Vilkaviškis distr.

We invite students of Agronomy, Forestry, Natural Sciences,

Engineering

Work enviroment
Access to employment;

Tripartite agreements will be signed.

Computer literacy skills 
Good computer literacy skills;

Good MS Office skills.

Language
Good English language skills

Place of performance or execution: 

in the selected LAMMC unit.

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 

Adapted for students with disabilities: 

Yes.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37067920860

gintare.naujokiene@lammc.lt

https://www.lammc.lt/en

https://www.facebook.com/

Gintarė Naujokienė
Head of Communication Department

Personal qualitues 
Desire to improve;

Self-motyvated.

Back to content

mailto:gintare.naujokiene@lammc.lt
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845332047


Proposed intership position
Accounting intern

Work enviroment
Flexible working hours;

Tripartite agreement will be signed; 

Opportunity to stay for a full time position after successful

internship; 

Hybrid work model.

Computer literacy skills 
Good computer literacy skills;

MS Office basics.

Language
English – must; 

French and German basics are nice to have, but

not mandatory.

Place of performance or execution: 

Vilnius, Remotely

The able period to recruit the student: 

3 months

Adapted for students with disabilities: 

Yes.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37061294164

Ligitas.Stravinskas@mckesson.eu

https://www.mckesson.eu/mck-en/

Ligitas Stravinskas
Talent Acquisition Partner

Personal qualitues 
Teamwork;

Good communication skills;

Is the internship paid? 

Yes.

Back to content
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Proposed intership position

About
We Are More Than An IT Company. We are Agile in mind, spirit,

and work.

REIZ TECH is an IT service-based company that unlocks the full

potential of companies. We work with our clients by transporting

together industry expertise, tech knowledge and a culture of

innovation to unlock our future through Learning, Trust and Thrive.

Reiz tech features a talent pool of over 300+ people that are

located across 18+ different countries. We believe that by having a

broad hiring policy, we are bringing in different perspectives, and

cultures, as well as a balance of personalities, to help us innovate,

engage and execute new ideas.

.NET DEVELOPER;

Business Analyst

Work enviroment
Flexible working hours;

Final-year student;

Access to employment.

Computer literacy skills 
Good computer literacy skills;

Good MS Office skills;

Good programming skills.

Language
Good English language skills;

Good Lithuanian skills

Place of performance or execution: 

 Remotely, Vilnius

+639274040175

avillanueva@reiz.tech

https://www.reiz.tech

https://www.facebook.com/reiztech/

Anthony Villanueva
Employer Branding Manager

Personal qualitues 
Analytic thinking;

Critical thinking;

Teamwork;

Good communication skills;

Desire to improve;

Self-motyvated;

Time management

Adapted for students with disabilities: 

Yes.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

Is the internship paid? 

Yes.

https://reiztech.recruitee.com/

Back to content

talents@reiz.tech

mailto:avillanueva@reiz.tech
https://www.reiz.tech/
https://www.facebook.com/reiztech/
https://reiztech.recruitee.com/
mailto:talents@reiz.tech


Proposed intership position

About
UAB Vilimed specializes in the development, certification and

commercialization of innovative medical devices. The company is

currently working on the handheld therapeutic device, which

reduces hand tremor – VILIM ball.

An ever-increasing number of patients with Essential tremor across

the world, younger their age, and the lack of reliable, non-invasive

treatment alternatives, ensured strong demand and real

opportunities for competition in the market for VILIM ball.

Our device has won many awards in different projects for the most

promising and the most innovative product in Lithuania, also our

team successfully participated in “Open Accelerator” program in

Italy and won an investment for further product development.

The company has implemented the EN ISO 13485 quality

management system standard for the medical device industry and

was granted CE0197 Class 2a mark for Vilim Ball device.

Digital Marketing Specialist

Work enviroment
Flexible working hours;

Access to employment;

Access to accommodate;

Bilateral agreement will be signed;

Tripartite agreements will be signed.

Computer literacy skills 
 Good computer literacy skills;

Good MS Office skills.

Language
Good English language skills

Place of performance or execution: 

Remotely, Kaunas

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually

Adapted for students with disabilities: 

Yes.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37064622334

mantas@vilimed.com

https://www.vilim.lt

https://www.facebook.com/vilimball

Mantas Venslauskas
CEO

Is the internship paid? 

Depends on results.

Personal qualitues 
Analytic thinking;

Critical thinking;

Teamwork;

Good communication skills;

Desire to improve;

Self-motyvated;

Time management

Back to content
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Proposed intership position

About
,ZIP Travel" is a part of ,,ZIP Travel International" group of

companies. The company was established on 1st of April, 1993.

,,Zip Travel" is a well-known International company with branches

in Lithuania, Macedonia, the Philippines. Currently ,,Zip Travel

International" has over 40 full-time staff working in the company

with offices abroad. ,,Zip Travel" is a travel and cultural exchange

agency, in addition to the travel services specializing in youth and

student travel abroad. We help students and young professionals

attend training and internships, cultural exchanges, travel and study

in the United States, Europe, Australia, Canada as well as

volunteering in Asia. We are proud to say that students and young

professionals gain valuable experience in self-reliance and

independence through the various overseas programs while

experiencing other cultures and extending their database of new

business contacts and friends. 

Positions is Hospitality

Work enviroment
Flexible working hours;

Access to employment;

Access to accommodate;

Bilateral agreement will be signed.

Language
Good English language skills

Place of performance or execution: 

USA

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually

Adapted for students with disabilities: 

No.

Possible to combine studies and
activities of the position: 

Yes.

+37067800390

programs@ziptravel.lt 

https://www.ziptravel.lt/

https://www.facebook.com/UABZIPTravel

Laura Kliučinskė
Senior Program Manager

Is the internship paid? 

Yes.

Personal qualitues 
Problem solving;

Teamwork;

Good communication skills;

Desire to improve;

Self-motyvated;

Time management

Additional informaction
"ZIP Travel" offers students to apply to "Work and Travel

USA" summer program. For more information please email

us at programs@ziptravel.lt.  

Back to content

mailto:programs@ziptravel.lt
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https://www.ziptravel.lt/
https://www.facebook.com/UABZIPTravel


Kviečia savanoriauti:

Apie
Įmonė užsiima Steam  veikla su 3-12m. vaikais. Būreliai, edukacijos,

dienos stovyklos ir vaikų užimtumas. Mokytojai turi vesti

užsiėmimus bei edukacijas pagal parengtą programą.

Būrelio vadovas/Stovyklos vadovas 

Savanorystės vieta:
Kaunas

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

861706575

kaunas.bricks4kidz@gmail.com

https://www.bricks4kidz.lt/

Dovilė Deltuvienė 
Kauno regiono vadovė

Asmeninės savybės
Analitinis mąstymas;

Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

https://www.facebook.com/Bricks4KidzLietuva

Asmeninės savybės
Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Back to content
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Kviečia savanoriauti:

Apie
Europos Sąjungos rėmimo programa „Europos solidarumo

korpusas“ suteikia galimybių jaunimui įgyvendinti bendruomenes

stiprinančias iniciatyvas savo krašte arba savanoriaujant užsienyje.

Lietuvoje programą administruoja Jaunimo reikalų agentūra. 

Savanorystė Europos solidarumo korpuse suteikia galimybę 18–30

metų amžiaus jaunimui veikti neatlygintinai įvairiose organizacijose,

kuriose vykdoma su solidarumu susijusi veikla. Tai galimybė laiką

praleisti prasmingai ir naudingai – tiek padėti kitiems, tiek praplėsti

savo akiratį, susipažinti su kitomis kultūromis, pramokti  užsienio

kalbos, įgauti savarankiško gyvenimo patirties, užmegzti naujas

pažintis.

Užsiregistravus į duomenų bazę galima psirinkti pozicijas

įvariose Kokybės ženklą (ES akreditaciją) turinčiose

organizacijose

Sąlygos
Galimybė apgyvendinti;

Sudaromos trišalės sutartys.

Savanorystės vieta:
Mažiau galimybių turintys asmenys gali savanoriauti

Lietuvoje, visi kiti laukiami ES ir šalyse partnerėse

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Ne.

+37063408299

info@jra.lt

www.solidarumokorpusas.lt

https://www.facebook.com/es.galimybes.jaunimui

Zita Šlepetienė
Komunikacijos specialistė

Asmeninės savybės
Motyvacija.

Kalbos įgūdžiai
Programa finansuoja kalbų kursus

Back to content
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Kviečia savanoriauti:

Apie
Kauno „Arkos“ bendruomenė – tai bendruomenė, kurioje suaugę

žmonės su intelekto negalia ir be jos dalijasi kasdienybe, bendrauja,

kartu dirba ar net gyvena. Čia siekiama, puoselėti kiekvieno asmens

orumą, kad kiekvienas žmogus, su negalia ar be jos, galėtų

atsiskleisti, būti priimtas ir perkeičiamas per bendruomenę, santykį,

susidūrimą su negalia ir žmonių skirtumais. Bendruomenėje svarbūs

draugiški tarpasmeniniai santykiai, dvasingumas, profesionali

pagalba asmenims su negalia bei žinios apie asmenų su negalia

vertę skleidimas visuomenėje. 

Gyvenimo namų savanoris (-ė); 

Dienos centro savanoris (-ė); 

Socialinių dirbtuvių savanoris (-ė).

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Sudaromos dvišalės sutartys.

Savanorystės vieta:
Kaunas

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Priklauso nuo negalios pobūdžio.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

860603027

kaunas.arka.savanoris@gmail.com

https://www.kaunoarka.lt/

https://www.facebook.com/kauno.arka/

Indrė Kalindrienė
Savanorių koordinatorė

Asmeninės savybės
Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Back to content
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837281859

r.vaitkeviciute@kvb.lt

https://www.kvb.lt/

https://www.facebook.com/kvb.lt

Rasa Vaitkevičiūtė
Edukacinės ir savanoriškos veiklos koordinatorė

Apie
Kauno aspkrties viešoji biblioteka - didžiausia viešoji biblioteka

Lietuvoje, aptarnaujanti šalies ir užsienio piliečius. Bibliotekos

paslaugomis kasmet naudojasi apie 8 tūkst. registruotų bibliotekos

lankytojų. Bibliotekoje vykdoma įvairi kultūrinė ir edukacinė veikla,

o savanoriška pagalba visada reikalinga.

Kviečia atlikti praktiką
Įvairi pagalbinė, kūrybinė, informacinė veikla skirtinguose

bibliotekos skyriuose.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Labai naudinga, jei savanoris turi vokiečių, japonų,

ispanų, prancūzų kalbos įgūdžius:)

Praktikos vieta:
Kaunas

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Savanorystė tinkama turintiems dalinę negalią.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

Back to content
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Kviečia savanoriauti:

Apie
TD group, UAB - 2019 metais įsteigta nauja įmonė, kuri oficialiai

tapo EQUA gertuvių distributoriumi Lietuvoje. Pagrindinė veikla –

didmeninė ir mažmeninė prekyba. Naujos įmonės idėja, orientuotis į

tvarius, aplinkai draugiškus produktus, bei skirti didelį dėmesį

inovacijoms bei aplinkos išsaugojimui. 2019 metais įmonė iniciavo

socialinį projektą „Pasipildyk gertuvę“, kurio metu kvietė prisijungti

partnerius ir suteikti galimybę nemokamai savo klientams papildyti

gertuves geriamuoju vandeniu. Oficialus rėmėjas žygio “už švarią

Lietuvą!”. Taipogi 2020 metais dalį pelno įmonė investavo į naujo

prekės ženklo sukūrimą. To pasėkoje šių metų viduryje įmonės

produktų krepšelį papildė naujas prekės ženklas „ EQUA CARE“ ir

įmonė tapo oficialiu šio prekės ženklo distributoriumi Lietuvoje.

El. parduotuvės administravimas

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė apgyvendinti;

Sudaromos dvišalės sutartys.

Savanorystės vieta:
Kaunas

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

869435918

marketingas@myequa.lt

www.myequa.lt

https://www.facebook.com/EquaLietuva

Žydrūnė Sasnauskaitė
El. prekybos ir komunikacijos specialistė

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Back to content
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Kviečia savanoriauti:

Apie
Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m.

poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose,

kuriuos jis įsigijo 1909 m. Tarpukariu Maironio rūmai buvo vienas

didžiausių Kauno kultūrinių centrų: juose veikė įvairios kultūrinės

organizacijos, Maironio salonai tapo menininkų, kultūrininkų

susibūrimo erdve. Muziejuje ir mūsų dienomis palaikomas aktyvus

kultūrinis gyvenimas, vyksta įvairūs renginiai, knygų pristatymai,

literatūrinės popietės, vedamos ekskursijos ir edukacinės

programos, organizuojami konkursai.

Pagalba lankytojų aptarnavime

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Savanorystės vieta:
Kaunas

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

868414823

asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt

www.maironiomuziejus.lt

https://www.facebook.com/

Asta Zenkevičienė
Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Laiko planavimas.

Back to content
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Kviečia savanoriauti:

Apie
Senjorai džiaugiasi savo pozityvia senatve – tai mūsų tikslas, kurio

atsakingai siekiame. Taip gimė ir SENJORO misija – užtikrinti

socialinių paslaugų į namus kokybę ir prieinamumą, kartu kuriant

socialines inovacijas Lietuvoje. Tikime, kad taip galėsime sugriauti

įsisenėjusį stereotipą, kad kasdienybė vyresniame amžiuje yra

liūdnai monotoniška, lydima vienišumo jausmo ir įvairių negalavimų.

Mes kuriame naują senjorų realybę – pilną gerų emocijų, naujų

hobių ir nuoširdaus bendravimo su neabejingais profesionalais–

draugais.

Derinama individualiai.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Sudaromos dvišalės sutartys;

Sudaromos trišalės sutartys.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Savanorystės vieta:
Kaunas

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37065604988

diana.zukauskiene@zmogui.lt

https://senjoro.lt

https://www.facebook.com/senjoro

Diana Žukauskienė
Senjoro programos Kauno padalinio vadovė

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija.

Back to content
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Kviečia savanoriauti:
Pagalba teismo lankytojams.

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Savanorystės vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

852041352

zydre.lyciene@teismai.lt

https://www.teismai.lt/savanoriai

https://www.facebook.com/LietuvosTeismai

Žydrė Lyčienė
Komunikacijos specialistė

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija.

Apie
Nacionalinės teismų administracijos misija – siekti, kad Lietuvos

teismų sistemos institucijos veiktų efektyviai, padėti užtikrinti

teismų ir teisėjų nepriklausomumą bei teismų organizacinį

savarankiškumą.

Back to content
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Kviečia savanoriauti:

Apie
Didžiausias pėsčiųjų žygių organizatorius Baltijos šalyse

organizuojantis tiek viešus, tiek privačius žygius. TrenkTuras yra

žygių mylėtojų bendruomenę burianti komanda, propaguojanti

žygiavimo kultūrą Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje

Savanoris žygyje

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė apgyvendinti;

Sudaromos dvišalės sutartys.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Privalumas: anglų, latvių, lenkų, rusų kalbų įgūdžiai

Savanorystės vieta:
Kiekvieno renginio lokacija skirtinga

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37060651223

savanoriai.trenkturas@gmail.com

trenkturas.lt

https://www.facebook.com/

Agota Klimaševskytė
Savanorių Koordinatorė

Kita
Savanorystei būtina išankstinė registracija.

Asmeninės savybės
Kritinis mąstymas;

Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija.

Back to content
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Kviečia savanoriauti:

Apie
UAB „ZIP Travel“ – tai nuo 1993 m. sėkmingai turizmo sektoriuje

dirbanti kelionių agentūra. Profesionaliai atlikdami savo darbą,

kasmet plečiame draugų ir partnerių ratą. Jau daug  metų esame

Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) nare. Džiaugiamės

atstovaudami didžiuosius kelionių organizatorius: Novaturą, Coral

Travel bei Itaką. Esame vieni iš lyderių Lietuvoje populiariausių

jaunimo kultūrinių mainų programų. Didžiuojamės, jog mūsų

kelionių agentūros biurus galite rasti ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų,

Centrinėje Europoje bei Azijoje.

Gyvūnų priežiūra;

Vaikų priežiūra ir mokymai;

Vyresnio amžiaus žmonių priežiūra;

Patalpų renovacijos projektai

Sąlygos
Lankstus grafikas;

Galimybė įsidarbinti;

Galimybė apgyvendinti;

Sudaromos dvišalės sutartys.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Savanorystės vieta:
PAR, Indija, Nepalas, Tailandas, Vietnamas, Šri Lanka

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Ne.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37067800390

programs@ziptravel.lt 

https://www.ziptravel.lt/

https://www.facebook.com/UABZIPTravel

Laura Kliučinskė
Vyresnioji programų vadybininkė 

Asmeninės savybės
Problemų sprendimas;

Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Noras tobulėti;

Motyvacija;

Laiko planavimas.

Kita
Savanorystės programos vyksta visais metų laikais be

didesnių pertraukų. Išvykimai į programas organizuojami

bent keletą kartų per mėnesį, tad rasti tinkamą datą

išvykimui tikrai nėra sudėtinga. Įprastinė savanorystės

programos trukmė 2-4 savaitės. Tad nedvejokite, ryžkitės

tapti savanoriu jau šiandien!
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Kviečia savanoriauti:

Apie
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra

institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų

teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdanti saugomų teritorijų

valstybinio valdymo funkcijas.

Visuose Tarnybos skyriuose

Sąlygos
Lankstus grafikas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Savanorystės vieta:
Nuotoliniu būdu, Vilnius

Savanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai

Ar pritaikyta negaliai:
Taip.

Ar galima derinti su studijomis:
Taip.

+37061459047

zydre.stirbiene@vstt.lt

https://vstt.lrv.lt/

https://www.facebook.com/

Žydrė Stirbienė
Teisės ir personalo skyriaus vedėja 

Asmeninės savybės
Darbo komandoje įgūdžiai;

Geri komunikaciniai įgūdžiai;

Motyvacija;

Laiko planavimas.
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