Praktikų ir
savanorystės
katalogas
Catalogue of
Internship and
Volunteering Offers

| Nr. 14
2021 m. gegužė | May 2021

Įvadas | Introduction

Prieš Jus keturioliktasis 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 fourteenth 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: S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas | Address: S. Daukanto str. 27, room 301, LT-44249 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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Rasa Zilinskaite, University Recruiting
E-mail: rasa.zilinskaite@unity3d.com
Phone: 37061299397
Internet: unity.com
Facebook: facebook.com/UnityLietuva

About
Unity is the world’s leading platform for creating and operating real-time 3D (RT3D) content. Creators, ranging
from game developers to artists, architects, automotive designers, filmmakers, and others, use Unity to make their
imaginations come to life. Unity’s platform provides a comprehensive set of software solutions to create, run and
monetize interactive, real-time 2D and 3D content for mobile phones, tablets, PCs, consoles, and augmented and
virtual reality devices.
The company’s 1,400+ person research and development team keeps Unity at the forefront of development by
working alongside partners to ensure optimized support for the latest releases and platforms. Apps developed by
Unity creators were downloaded more than three billion times per month in 2019 on more than two billion unique
devices. For more information, please visit www.unity.com.

Proposed position
•

Customer QA Intern

Conditions of the offer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilateral agreements will be signed;
Tripartite contracts will be signed;
Good English language skills;
Good computer literacy skills;
Flexible working hours;
Access to personal development;
Access to employment;
You must currently be enrolled in a University course;
You should be confident in communicating with colleagues and customers and have good level of English;
You should be self-motivated and able to work independently.

Place of
performance
or execution:

The able period to
recruit the student

Vilnius,
Kaunas

All year
around

Adapted for students
with disabilities

Yes

Possible to combine
studies and activities
of the position

Yes
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Deimantė Žemgulytė, Project Coordinator
E-mail: info@transparency.lt
Phone: 37052126951
Internet: http://www.transparency.lt/en
Facebook: http://www.facebook.com/tilietuva

About
Transparency International Lithuanian Chapter, established on 6th June of 2000, is a division of the international
organisation Transparency International. TI Lithuania is a non-profit, non-political organisation that co-operates and
coordinates its activities with governmental and non-governmental institutions in both Lithuania and abroad. The
goal of TI Lithuania is to develop and promote civic accountability and anti-corruption initiatives in the country.
The main priorities include: 1) engaging citizens and partnerships in anti-corruption and transparency initiatives, 2)
developing transparency standards, 3) fostering sustainable activities of TI Lithuania.

Proposed position
•

TILC Intern

Conditions of the offer
•
•
•
•
•
•

Bilateral agreements will be signed;
Tripartite contracts will be signed;
Good English language skills;
Good computer literacy skills;
Access to personal development;
Remote internship opportunity.

Place of
performance
or execution:

Vilnius

The able period to
recruit the student

Adjusted
personally

Adapted for students
with disabilities

No

Possible to combine
studies and activities
of the position

Yes
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Kotryna Rimaitė, Head Of HR
E-mail: kotryna.rimaite@tutotoons.com
Phone: 865812900
Internet: http://tutotoons.com/about/
Facebook: https://www.facebook.com/tutotoons/

About
TutoTOONS is a mobile games studio focused on creating apps for kids ages 3-12. Founded in 2014 as a startup, the
studio has been growing rapidly ever since. TutoTOONS creates fun and educational games that cherish childhood
and help kids explore the world while playing what they love!
TutoTOONS team consists of over 70 experienced and creative professionals who work on producing high-quality
games that are not only entertaining but also bring a safe mobile experience to children. With over 50 apps published,
hundreds of beautiful characters and engaging stories, TutoTOONS has become an everyday companion of millions
of kids worldwide. The studio is mostly known for its Kpopsies, Smolsies, Fluvsies, My Baby Unicorn, Panda Lu, Animal
Hair Salon and Sweet Baby Girl game series.

Proposed position
•
•
•
•
•

Graphic Designer;
Motion Graphic Designer;
Spine 2D Animator;
Junior Data Specialist;
Digital Marketing Specialist.

Conditions of the offer
•
•
•

Knowledge of your studies field;
Good English language skills;
Access to employment.

Place of
performance
or execution:

Kaunas,
Vilnius

The able period to
recruit the student

Adjusted
personally

Adapted for students
with disabilities

Adjusted
personally

Possible to combine
studies and activities
of the position

Yes
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Gintarė Naujokienė, Head of Communication Department
E-mail: gintare.naujokiene@lammc.lt
Phone: 37067920860
Internet: https://www.lammc.lt/en
Facebook: https://www.facebook.com/Lietuvosagrarini%C5%B3-ir-mi%C5%A1k%C5%B3-moksl%C5%B3centras-149047625110831/

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, cooperates 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.

Proposed position
•
•
•
•

Students of Agronomy;
Students of Forestry;
Students of Natural Sciences;
Students of Engineering.

Conditions of the offer
•
•
•
•

Tripartite contracts will be signed;
Access to employment;
Access to personal development;
Work in the experimental fields, laboratory work.

Place of
performance
or execution:

In the selected
LAMMC unit

The able period to
recruit the student

Adjusted
personally

Adapted for students
with disabilities

Adjusted
personally

Possible to combine
studies and activities
of the position

Yes
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Indre Miliauskaite, Head Of HR
E-mail: info@recruitgiant.eu
Phone: 27827277
Internet: http://recruitgiant.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/recruitgiant

About
We are committed to connecting great companies with great employees and opening up opportunities for both by
providing the highest quality of outsourced employment and human resource services. Success for our customers is
reached by empowering them to focus on what they do best.

Proposed position
•
•
•
•

Business administrator;
Accounts assistant;
Recruitment assistant;
Marketing assistant.

Conditions of the offer
•
•
•
•
•

Good English language skills;
Good computer literacy skills;
Flexible working hours;
Tripartite contracts will be signed;
Access to personal development.

Place of
performance
or execution:

Malta

The able period to
recruit the student

Adjusted
personally

Adapted for students
with disabilities

No

Possible to combine
studies and activities
of the position

No
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Kristina Dulinskiene, Volunteers Coordinator
E. mail: kristina.dulinskiene@redcross.lt
Phone: 861475579
Internet: https://www.redcross.lt/lietuvos-raudonasis-kryzius
Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20
raudonasis%20kry%C5%BEius

About
Lithuanian Red Cross is auxiliary to the government in humanitarian field in time of peace during armed conflicts
fulfills the tasks foreseen in Geneva Conventions. In its work it’s guided by Fundamental principles of Red Cross
Movement: humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity, universality. The main mission
of Lithuanian Red Cross is to prevent and alleviate human suffering making no discrimination as to nationality, race,
sex, religion, language, political views. The main activities: social and medical care for elderly, handicapped people at
home, first aid trainings, tracing, legal and social assistance for refugees, asylum seekers, migrants, humanitarian aid,
dissemination of International Humanitarian Law, youth activities.

Proposed position
•
•

Social friend;
Community based event organizer.

Conditions of the offer
•
•
•
•
•
•
•

Bilateral agreements will be signed;
Good English, Russian languages skills;
Good computer literacy skills;
Flexible working hours;
Access to personal development;
Remote volunteering opportunities;
Good social skills, creativity, important human values.

Other
Students in the humanities, social sciences and other sciences, arts programs students, good social skills, creativity,
important human values.

Place of
performance
or execution:

Kaunas

The able period to
recruit the student

6 months

Adapted for students
with disabilities

No

Possible to combine
studies and activities
of the position

Yes
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Indre Miliauskaite, Head Of HR
E-mail: info@recruitgiant.eu
Phone: 27827277
Internet: http://recruitgiant.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/recruitgiant

About
We are committed to connecting great companies with great employees and opening up opportunities for both by
providing the highest quality of outsourced employment and human resource services. Success for our customers is
reached by empowering them to focus on what they do best.

Proposed position
•
•
•
•

Business administrator;
Accounts assistant;
Recruitment assistant;
Marketing assistant.

Conditions of the offer
•
•
•
•
•

Good English language skills;
Good computer literacy skills;
Flexible working hours;
Tripartite contracts will be signed;
Access to personal development.

Place of
performance
or execution:

Malta

The able period to
recruit the student

Adjusted
personally

Adapted for students
with disabilities

No

Possible to combine
studies and activities
of the position

No
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Akvilė Jankauskaitė, Žmogiškųjų išteklių vadovė
E. paštas: akvile@adeoweb.lt
Telefonas: 37065596762
Internetas: https://www.adeoweb.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/adeowebnews/

Apie
Veiklą pradėję nuo elektroninės prekybos verslo, šiuo metu esame vieni labiausiai patyrusių B2B / B2C e. komercijos
sprendimų vystytojų Lietuvoje. Jau daugiau nei 10 metų kiekvieną dieną nepaliaujame tobulėti bei augti drauge.
Surėmę pečius su žymiausiais prekės ženklais Lietuvoje (Pegasas, Knygų klubas, Topo Centras, Eoltas), padedame
jiems užkariauti e. komercijos pasaulį. Ne tik vystome e. prekybos sistemas, bet ir tampame ilgalaikiu partneriu,
saugančiu kliento užnugarį.
Beje, prieš keletą metų vieną iš mūsų komandų sukūrė slaptažodžių valdymo įrankį PassCamp, kuris šiandien
sėkmingai auga kaip atskiras produktas.Tarptautinė 50+ žmonių komanda, dirbanti Kaune, Čikagoje ir Stokholme
nekantrauja susipažinti su tavimi.

Kviečia atlikti praktiką
•

Backend praktika (PHP)

Sąlygos
•
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Praktikos
vieta

Kaunas arba
nuotoliniu būdu

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Gintarė Tirilytė-Mortuzienė, Kauno padalinio vadovė
E. paštas: gintare@advantus.lt
Telefonas: 860226111
Internetas: https://www.advantus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/advantus.lt

Apie
ADVANTUS yra personalo paslaugų verslui įmonė.
Advantus įmonių grupė veikia Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Grupės pavadinimas ADVANTUS yra kilęs iš anglų kalbos žodžio “Advantage” – pranašumas. Advantus logotipe rašome
„Personnel Advantage“, nes čia dirbantys žmonės kuria pranašumą mūsų klientams ir užsakovams.
Mūsų misija – būti tiltu, operatyviai sujungiančiu darbdavius ir dirbti norinčius žmones.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika personalo paslaugų įmonėje

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Būtina trišalė sutartis bei studijų kryptis žmogiškųjų išteklių/ personalo valdymo/ psichologijos/ verslo vadybos.

Kita
Praktikos metu suteikiame galimybę:
• Prisidėti prie komandinių darbų, veiklų, projektų;
• Administruoti personalo apskaitos dokumentus;
• Dalyvauti personalo paieškos-atrankos procese;
• Susipažinsite su kitomis personalo valdymo funkcijomis.

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Žilvinas Stašaitis, Advokatas
E. paštas: zilvinas@stasaitis.lt
Telefonas: 37065638309
Internetas: https://stasaitis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/stasaitisandpartners

Apie
Advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“ vienijame profesionalių ir advokatų, padėjėjų ir teisininkų komandą. Čia
advokatai teikia įvairias teisines paslaugas Lietuvos ir užsienio klientams. Mūsų kontoroje svarbu suprasti ir patenkinti
besikeičiančius mūsų Klientų verslo poreikius ir spręsti juos Klientui priimtiniausiu būdu, todėl naujas komandos
narys turi būti komunikabilus ir supratingas. Kontoroje svarbus nuolatinis glaudus bendradarbiavimas, bendro tikslo
siekimas ir profesionalumas. Kadangi turime kvalifikuotų ir atsidavusių darbui žmonių komandą, dirbame įvairiose
teisės sferose, su juridiniais ir fiziniais asmenimis, užsienio ir Lietuvos piliečiais.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktikantas - tesininko asistentas

Sąlygos
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti.

Kita
Teisinė praktika Advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“ apima įvairias sritis - paprasčiausių teisinių dokumentų
rengimą, kontoros internetinės veiklos ir siuntų priežiūrą, administracinio - ūkinio pobūdžio veiklą kontoroje, teismų
praktikos analizę ir susisteminimą ir kt.

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Andrius Būdvytis, Vadovaujantis partneris
E. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: 869823330
Internetas: http://www.budvytis.eu/

Apie
Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, parduodant juridinius
asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir mokestinių ginčų sprendime.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktikantas – advokato / teisininko asistentas.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti.

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

3 mėnesiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Skaidra Kordušienė, Laboratorijos vedėja - vyr. technologė
E. paštas: s.kordusiene@agroup.lt
Telefonas: 37061836958
Internetas: www.agroup.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Agroavesgroup

Apie
Žemės ūkio kooperatyvas „AGROAVES GROUP“ savo veiklą pradėjo 2002 metais. Tuo metu pagrindinė kooperatyvo veikla
– mėsinių viščiukų broilerių auginimas. Šiuo metu kooperatyvą „Agroaves group“ sudaro įmonės UAB „Agvika“, UAB
„Jondara“, UAB „Krikštonių paukštynas“, ūkininkės Audronės Jagminienės ūkis ir UAB „Ariogalos grūdai“. Kooperatyvas
valdo šešis mėsinių viščiukų broilerių auginimo kompleksus. Sparčiai auganti inovatyvi įmonė 2017 metais Ariogaloje
(Raseinių r.) atidarė moderniausią šalyje kombinuotųjų pašarų gamyklą ir grūdų elevatorių.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Inžinerinių specialybių studentams;
Maisto kokybės ir saugos specialybių studentams.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Kita
Darbas kombinuotųjų pašarų gamykloje ir grūdų elevatoriuje, pašarų ir grūdų laboratorijose.

Praktikos
vieta

Ariogala

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Rasa Šakauskienė, Personalo-administracijos direktorė
E. paštas: personalas@agrokoncernas.lt
Telefonas: 861681727
Internetas: https://www.agrokoncernas.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Agrokoncernas

Apie
UAB Agrokoncernas šiandien yra vienas didžiausias Lietuvos žemdirbių partnerių agrocheminio aptarnavimo, žemės
ūkio produkcijos realizavimo ir kitose žemės ūkio verslo srityse. Kompanija jau gyvuoja daugiau nei 25m.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Agronomo padėjėjas;
Inžinieriaus padėjėjas.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė apgyvendinti (nemokamai).

Kita
•
•

Pagalba agronomui;
Darbas su žemės ūkio technika, jos vairavimas arba remontas.

Praktikos
vieta

Visa Lietuva

Praktikos
laikotarpis

Vasaros sezonas

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne
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Daiva Perevičienė, Direktorė
E. paštas: direktorius@menuinkubatorius.lt
Telefonas: 37065244555
Internetas: www.menuinkubatorius.lt
Facebook: www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius/

Apie
Pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – naudojantis turima infrastruktūra (patalpomis ir įranga)
sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip
sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

IT specialistas (-ė) (elektroninė prekyba, socialiniai tinklai, svetainės administravimas);
Grafikos dizaineris (-ė) (vizualinė įstaigos reklama);
Kultūros projektų vadovas (-ė) (renginių organizavimas);
Projektų koordinatorius (-ė).

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Praktikos
vieta

Praktikos
laikotarpis

Anykščiai

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Taip

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Skaidra Kordušienė, Vadybininkė
E. paštas: s.kordusiene@agroup.lt
Telefonas: 37061836958
Internetas: https://ariogalosgrudai.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/AriogalosGrudai

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 kooperatyvo „AGROAVES GROUP“
moderniausią Lietuvoje kombinuotųjų pašarų gamyklą Ariogaloje ir paukščių auginimo kompleksus.

Kviečia atlikti praktiką
•

Buhalterio asistentas.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti.

Kita
•

Apskaitos ir finansų specialybių studentams.

Praktikos
vieta

Ariogala

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Aurelija Dagytė, Personalo vadybininkė
E. paštas: aurelija.dagyte@zemtiekimas.lt
Telefonas: 37068226260
Internetas: www.zemtiekimas.lt
Facebook: https://m.facebook.com/zemtiekimas/

Apie
Per šešis veiklos dešimtmečius „Biržų 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.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Žemės ūkio technikos pardavimų vadybininkas (-ė);
Gyvulininkystės įrangos pardavimų vadybininkas (-ė);
Žemės ūkio technikos serviso darbuotojas (-a);
Gyvulininkystės įrangos serviso darbuotojas (-a).

Sąlygos
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti.

Praktikos
vieta

Derinama
individualiai

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Ieva Januškevičiūtė, Administratorė
E. paštas: ieva.januskeviciute@circlekeurope.com
Telefonas: 865895797
Internetas: https://www.circlek.lt
Facebook: https://www.facebook.com/CircleKLietuva

Apie
UAB „Circle K Lietuva“ yra viena iš mažmeninės prekybos naftos produktais lyderių Lietuvoje. Ji valdo 94 degalinių
tinklą: 83 visapusio aptarnavimo „Circle K“ degalines ir 11 automatinių „Circle K Automatas“ degalinių.
100 proc. UAB „Circle K Lietuva“ akcijų priklauso Toronto vertybinių popierių biržoje kotiruojamai Kanados bendrovei
„Alimentation Couche-Tard, Inc.“, valdančiai daugiau nei 16 tūkst. parduotuvių ir degalinių tinklą Šiaurės Amerikoje
bei Europoje.
„Alimentation Couche-Tard Inc.“ yra savitarnos tipo (angl. convenience) parduotuvių verslo industrijos lyderė. Šiaurės
Amerikoje tai daugiausiai prekybos vietų turintis nepriklausomas savitarnos tinklas. Europoje „Couche-Tard“ pirmauja
savitarnos parduotuvių skaičiumi, o Skandinavijoje bei Baltijos šalyse turi daugiausiai transportui skirtų degalų
mažmeninės prekybos srityje.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktikantas centriniame biure.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Kita
Praktikos metu:
• Susipažinsi su įmonės kultūra;
• Padėsi administruoti naujas klientų sutartis;
• Valdysi korespondencijos ir pagamintų kortelių srautus;
• Prisidėsi prie kasdieninių klientų aptarnavimo departamento užduočių.

Praktikos
vieta

Vilnius

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Taip

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Neringa Žemaitė, ESET prekės ženklo vadovė
E. paštas: neringa@eset.lt
Telefonas: 869924428
Internetas: https://www.eset.com/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/eset.antivirusine/

Apie
Jau daugiau nei 30 metų ESET kuria rinkoje pirmaujančius IT saugumo sprendimus ir paslaugas verslo ir namų
vartotojams visame pasaulyje. Kartu su Slovakijoje įsteigta kibernetinio saugumo bendrove ESET Lietuvoje dirbame
daugiau nei 16 metų.
Didžiuojamės, jog šiandien net 243 000 Lietuvos vartotojų pasitiki ESET antivirusinėmis programomis ir saugumo
sprendimais.
Nuo sprendimų, skirtų kompiuterių ir mobiliųjų telefonų apsaugai iki šifravimo ir dviejų veiksnių autentifikavimo,
ESET puikiai veikiantys ir lengvai naudojami produktai leidžia namų ir verslo vartotojams mėgautis saugesnėmis
technologijomis.
Paremta mokslinių tyrimų ir plėtros centrų (R&D) visame pasaulyje, ESET tapo pirmąja IT saugumo kompanija,
pelniusia net 100 nepriklausomos testavimo laboratorijos „Virus Bulletin“ apdovanojimų „VB100“, nustatanti kiekvieną
„in-the-wild“ kenkėją be klaidų nuo 2003 m.
Iš mažos, dinamiškos kompanijos mes užaugome į globalų prekės ženklą su daugiau nei 100 milijonų vartotojų 202
valstybėse ir teritorijose.

Kviečia atlikti praktiką
•

IT SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė) – TESTUOTOJAS (-A)

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geri anglų, rusų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Praktikai galėsi skirti bent 3 valandas per dieną;
Turi programavimo pagrindus (PHP, MySql); HTML žinios - privalumas;
Gali pasigirti struktūriniu, analitiniu mąstymu;
Užsienio kalbų mokėjimas (anglų, rusų, lenkų) - privalumas;
Praktikos trukmė 2-3 mėnesiai su galimybe pratęsti.

Praktikos
vieta

Vilnius arba
nuotoliniu būdu

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Erika Vadeišienė, Personalo vadovė
E. paštas: erika.vadeisiene@lt.gt.com
Telefonas: 37065037310
Facebook: https://www.facebook.com/
GrantThorntonLithuania/

Apie
Grant Thornton yra šeštas pagal dydį audito, apskaitos ir mokesčių konsultacijų tinklas pasaulyje bei penktas Baltijos
šalyse ir Lietuvoje. Turime daugiau nei 200 specialistų komandą, veikiančią trijose Baltijos šalyse, kuri kas dieną dirba
dėl mūsų sparčiai augančių klientų, Lietuvos ir tarptautinių kompanijų sėkmės.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika apskaitos ir audito skyriuose

Sąlygos
•
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti.

Praktikos
vieta

Vilnius,
Kaunas

Praktikos
laikotarpis

3 mėnesiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Liveta Marcelytė, Personalo dokumentų administratorė
E. paštas: liveta.marcelyte@headex.eu
Telefonas: 869413890
Internetas: https://www.headex.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/headex.group

Apie
Headex Group teikia laikinojo įdarbinimo ir rangos paslaugas Lietuvoje ir Vakarų Europoje. 2003m. įkurta įmonė
išlaiko rinkos pirmūno vardą. Tai patvirtina nuolat augantis darbuotojų skaičius. Šiuo metu per mus sėkmingai dirba
daugiau kaip 2000 žmonių. Darbo pasiūlymų turime visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, Vokietijoje, Olandijoje
ir Belgijoje.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Atrankų departamente;
Projektų valdyme;
Finansų departamente;
Marketingo skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Esi paskutiniųjų kursų studentas (-ė) ir gali skirti praktikai didžiąją dalį savo laiko;
Svajoji susipažinti su personalo sritimi iš arčiau ir išbandyti save;
Moki dirbti su MS Office programomis;
Esi kruopštus (-i), iniciatyvus (-i), žingeidus (-i);
Puikiai planuoji savo laiką.

Praktikos
vieta

Vilnius; Kaunas; Klaipėda;
Šiauliai; Panevėžys

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Gita Levickienė, Direktorė
E. paštas: gita.levickiene@paneriomokykla.lt
Telefonas: 37061580503
Internetas: https://paneriopradine.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/paneriopradine/

Apie
Jonavos Panerio pradinė mokykla įsikūrusi miesto širdyje - Senamiestyje. Mokykloje ugdomi 299 priešmokyklinio
ir 1-4 klasių mokiniai. Įstaiga išsiskiria aukštais mokinių pasiekimais, bendruomenės veiklomis ir socialinėmis
partnerystėmis.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Pradinių klasių mokytojas (-a);
Logopedas (-ė) / specialusis (-ioji) pedagogas (-ė);
Dalyko (anglų kalbos, muzikos, šokio) mokytojas (-a).

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Kita
Pradinio ugdymo, Specialiosios pedagogikos, Anglų kalbos, muzikos pedagogikos studentams.

Praktikos
vieta

Jonava

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Taip

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Agnė Medėkšaitė, Savanorių programos koordinatorė
E. paštas: agne.m@kaunas2022.eu
Telefonas: 37065085841
Internetas: www.kaunas2022.eu
Facebook: https://www.facebook.com/kaunas2022/

Apie
„Kaunas 2022” tai organizacija įkurta specialiai įgyvendinti projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022”.
Europos kultūros sostinė tai titulas suteikiantis galimybę miestams sukurti ilgalaikius pokyčius kultūros sektoriuje
bei įgyvendinti aukščiausio lygio ambicingus kultūrinius projektus. Kaunas 2022 kviečia praktikuotis prisijungiant
prie vienos iš organizacijoje vykdomų programų.

Kviečia atlikti praktiką
•

„Modernizmas ateičiai“, „Kylantis Kaunas“, „Visi kaip vienas“, „Mitinis Kauno Žvėris“, „Dizainas laimei“, „Kultūros
partnerystės“, „Atminties biuras“ programose;
Rinkodaros ir komunikacijos komandoje.

•

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Asmeninė motyvacija bei domėjimasis pasirinkta sritimi.

Kita
Praktikuodamiesi šioje organizacijoje turėsite galimybę išbandyti savo siekiamą įgyti profesiją, įgysite praktinių žinių
ir gebėjimų, plėsite vietinių ir tarptautinių pažinčių ratą, gilinsite žinias apie šiuolaikinę kultūrą, o svarbiausia - turėsite
galimybę tapti miesto ambasadoriais ir prisidėti prie jo kūrimo.

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Taip

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Ugnė Gudelytė, Savanorių ir praktikantų koordinatorė
E. paštas: kaunas.arka.savanoris@gmail.com
Telefonas: 37067219873
Internetas: https://www.kaunoarka.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.arka

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, kad kiekvienas žmogus, su negalia ar be jos, galėtų
atsiskleisti, būti priimtas ir perkeičiamas per bendruomenę, santykį, susidūrimą su negalia ir žmonių skirtumais.
Svarbiausi Arkoje yra žmonių santykiai, grindžiami pagarba ir atvirumu. Bendruomenėje puoselėjamos krikščioniškos
ir bendražmogiškos vertybės.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Gyvenimo namų praktikantas (-ė);
Dienos centro praktikantas (-ė);
Socialinių dirbtuvių praktikantas (-ė);
Praktikantas pagalbos priimant sprendimus padalinyje.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Lankstus grafikas;
Laukiami motyvuoti, komunikabilūs, kantrūs (arba norintys šiuos įgūdžius lavinti) praktikantai;
Laukiami motyvuoti, žingeidūs ir norintys pažinti asmenis su intelekto negalia bei bendruomeninę organizaciją
socialinių mokslų ir psichologijos krypčių studentai(-ės).

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Priklauso nuo
negalios tipo

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Vaiva Milkeraitienė, Kauno apylinkės teismo pirmininko
padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)
E. paštas: vaiva.milkeraitiene@teismas.lt
Telefonas: 37064514033
Internetas: https://kauno.teismai.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/LietuvosTeismai

Apie
Kauno apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei
pagal kompetenciją įstatymų priskirtas administracinių nusižengimų bylas. Taip pat įstatymų nustatytais atvejais
apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas bei kitas apylinkės teismo kompetencijai
įstatymų priskirtas funkcijas.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Teismo posėdžių sekretorius (-ė);
Teisėjo padėjėjas (-a);
Teismo pirmininko padėjėjas (-a) (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene).

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Kita

Teismo posėdžių sekretorius: Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, bylų tvarkymas. / Teisėjo padėjėjas:
Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja,
sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams). Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo
veiklos dokumentų projektus. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus. Nuasmenina procesinius dokumentus. Vykdo
šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO). Pagal kompetenciją
dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius
pavedimus. / Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene): Oficialios informacijos teikimas
viešosios informacijos rengėjams apie teismo veiklą, teismų savanorių tarnybos kuravimas. Visuomenės pasitikėjimo
teismu ir teismo, teismų sistemos įvaizdžio formavimo priemonių įgyvendinimas.
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Indrė Mikelaitytė, kultūrinės veiklos organizatorė
E. paštas: indre.mikelaityte@kcromuva.lt
Telefonas: +37067091255
Internetas: https://www.kcromuva.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kinasromuva

Apie
Kauno kino centras „Romuva“ – tai ne tik tradicinė kino teatro erdvė, jaukioje aplinkoje vyksta susitikimai su kūrėjais,
rengiami edukaciniai užsiėmimai, vieši kino festivaliai, buriama kinomanų bendruomenė. Visiškai atsinaujinęs
pastatas Kauno širdyje – Laisvės alėjoje – atveria galimybes kurti naujas veiklas, eksponuoti meno kūrinius, rengti
įvairius pasirodymus. Atsinaujinusi „Romuva“ džiugina ne tik erdviu, istoriją menančiu pastatu, bet ir techninėmis
galimybėmis, modernia garso bei vaizdo įranga.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Kino programų praktikantas (-ė);
Kultūrinės veiklos praktikantas (-ė).

Sąlygos
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė tobulėti.

Kita
Kino programų praktikantas (-ė) - Specialių kino programų, renginių organizavimas. Bendradarbiavimas su kino
festivaliais. Kino teatro renginių komunikacijos plano rengimas, tekstų rašymas, partnerių paieška, viešinimas. Pagalba
kino seansų metu, įsitraukimas į kitas kino teatro veiklas; / Kultūrinės veiklos praktikantas (-ė) - Kino centro renginių,
parodų, edukacinių programų rengimas, organizavimas, viešinimas. Veiklos efektyvumo tyrimas: lankomumo analizė,
lankytojų nuomonės apklausa, komunikacijos veiklų įgyvendinimo analizė. Su kino centru susiję administraciniai,
organizaciniai darbai. / Yra liftas patekti į kino centro pirmo aukšto patalpas.
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Justė Žukauskienė, Praktikantų koordinatorė
E. paštas: juste@muic.lt
Telefonas: 861245945
Internetas: http://www.muic.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.muic.5

Apie
Nuo pat savo įsikūrimo 1994 m. Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) dirba socialinės atskirties
ir skurdo mažinimo srityje. Per įvairiapusę projektinę veiklą KMUIC propaguoja lygias galimybes visose gyvenimo
srityse, sprendžia užimtumo, verslo kūrimo bei plėtros, moterų politikių ir lyderių ugdymo problemas, įtakojant
palankių įstatymų priėmimą. Viena iš stipriausių veiklos sričių - švietimas, pilietinė stebėsena, advokacija siekiant
moterų ir vyrų lygybės faktinio įgyvendinimo įmonių, savivaldybių bei nacionaliniu mastu. Skatina jaunus asmenis
įsitraukti į intensyvią 6 mėn. trukmės savanorystės programą. KMUIC stengiasi formuoti ne tik jaunimo, bet ir vyresnio
amžiaus žmonių požiūrį į savanorystę, skatinant juos užsiimti įvairia savanoriška veikla, pasirenkant dominančią sritį,
supažindina su galimybėmis.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Komunikacijos specialistas;
Renginių organizatorius.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.
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Dovilė Lapinskienė, Atstovė ryšiams su visuomene
E. paštas: dovile.lapinskiene@lrmuitine.lt
Telefonas: 867823592
Internetas: https://lrmuitine.lt/web/guest/strukturakontaktai/
kaunotm/bendrainformacija
Facebook: https://www.facebook.com/Lietuvosmuitine/

Apie
Kauno teritorinė muitinė yra biudžetinė Lietuvos Respublikos muitinės įstaiga, veikianti Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytoje veiklos zonoje, kurios tikslas - šioje veiklos zonoje organizuoti ir
užtikrinti muitų teisės aktų įgyvendinimą ir kitų Muitinės departamento pavestų funkcijų vykdymą.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Muitinės procedūrų priežiūros skyriuje;
Kauno teritorinėje muitinėje Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje;
Kauno teritorinės muitinės Kauno krovinių poste „Centras“, krovinių poste „Tiekimas“;
Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys.
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Rūta Utmanė, Personalo skyriaus specialistė
E. paštas: personalas@kaunovandenys.lt
Telefonas: 837301710 arba 837301709
Internetas: www.kaunovandenys.lt

Apie
„Kauno vandenys“ yra didžiausia vidurio Lietuvos vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti
nuotekas 180 tūkstančių klientų Kauno miesto ir rajono savivaldybėse. Per parą bendrovė patiekia apie 68 tūkstančių
kubinių metrų vandens ir surenka bei išvalo daugiau nei 70 tūkstančių kubinių metrų nuotekų. „Kauno vandenys“ siekia
užtikrinti finansiškai skaidrią, efektyvią veiklą ir klientų poreikius atitinkantį aptarnavimą, rūpinasi, kad klientams
būtų tiekiamas aukščiausius kokybės standartus atitinkantis vanduo ir atliktas visus aplinkosaugos reikalavimus
atitinkantis nuotekų valymas.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Techninis - projektų skyrius;
Nuotekų valykla.

Sąlygos
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti.
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Gintarė Naujokienė, Komunikacijos skyriaus vadovė
E. paštas: gintare.naujokiene@lammc.lt
Telefonas: 867920860
Internetas: https://www.lammc.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Lietuvosagrarini%C5%B3-ir-mi%C5%A1k%C5%B3-moksl%C5%B3centras-149047625110831/

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 galima atlikti Kėdainių r., Kaune ir rajone, Vilniuje, Klaipėdos r., Pasvalio r., Vilkaviškio r.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Agronomijos studentus;
Miškotyros studentus;
Gamtos mokslų studentus;
Inžinerijos specialybės studentus.

Sąlygos
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti.

Kita
Darbas eksperimentiniuose laukuose, laboratorijose.
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Jolanta Kazakevičienė, Studijų administratorė
E. paštas: studijos@lei.lt
Telefonas: 8 37 401809
Internetas: www.lei.lt
Facebook: https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.
institutas/

Apie
Tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras.
Aktyviai vykdome mokslinius tyrimus nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, atliekame verslui reikalingus tyrimus,
kuriame naujus produktus, rengiame doktorantus. Klimato kaita, tvari ekonomika, atsinaujinanti energetika, išmanieji
miestai ir energijos tinklai, vandenilio energetika, branduolinė energetika – tarp daugelio aktualių sričių, į kurias
nukreipiama LEI mokslininkų sukaupta patirtis ir kompetencijos.

Kviečia atlikti praktiką
•

Kviečiame atlikti praktiką, studijuoti doktorantūroje biokuro deginimo, skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimų,
plazminių technologijų, atsinaujinančių išteklių energetikos, elektros energetikos, termobranduolinės sintezės,
procesų modeliavimo, aplinkos taršos mažinimo, hidrologijos, energetikos ekonomikos ir kt. tematikose.

Sąlygos
•
•
•
•

Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti.

Kita
Studijų programos: technologijos ir gamtos mokslų sričių, ekonomikos; Praktikos tematikų ir vadovų sąrašą rasite
www.lei.lt, Karjera.
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Rita Kamarauskienė, Patarėja
E. paštas: rita.kamarauskiene@tm.lt
Telefonas: (85) 266 2857
Internetas: www.tm.lt
Facebook: https://www.facebook.com/teisingumas/

Apie
Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o
įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina teisingumo ministrui pavestose valdymo srityse.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika LR Teisingumo ministerijoje.

Sąlygos
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Praktikos sąlygos nurodytos čia: http://tm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/studentu-praktika-ministerijoje;
Praktika atliekama bendru sutarimu su studentu;
Kandidatuojant yra reikalingas Universiteto užklausimas / raštas dėl šio universiteto studento, pageidaujančio
atlikti praktiką Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje.

Praktikos
vieta

Vilnius

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Taip

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip

34

Praktikos pasiūlymai
Grįžti į turinį | Back to content

Judita Bilvinienė, Vyresnioji personalo specialistė
E. paštas: judita.bilviniene@lzukt.lt
Telefonas: 863089065
Internetas: www.lzukt.lt
Facebook: https://www.facebook.com/LZUKT

Apie
Mes – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos komanda. Veiklą vykdome teikdami komercines paslaugas,
įgyvendindami projektus, kurdami pažangias skaitmenines programas ir technologijas, atlikdami laboratorinius
tyrimus. Mūsų klientai – ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir mažos verslo įmonės. Profesionali, iššūkius drąsiai
pasitinkanti, didesnė nei 400 darbuotojų komanda dirba 46 rajonų ir savivaldybių biuruose. Įgiję per 6000 nuolatinių
klientų pasitikėjimą, beveik 3 dešimtmečius jiems teikiame kompleksines buhalterinės apskaitos, verslo ekonomikos,
augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos, mokymų organizavimo
paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•
•
•
•

Buhalterinės apskaitos konsultantai / specialistai;
Verslo ekonimikos konsultatai / specialistai;
Gyvulininkystės konsultantai / specialistai;
Augalininkystės konsultantai;
Rinkodaros specialistai;
Personalo specialistai;
Miškininkystės specialistai.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Sudaromos trišalės sutartys;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu (kai kurioms pozicijoms).
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Eglė Rankauskienė, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
E. paštas: egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt
Telefonas: 861061165
Internetas: http://maironiomuziejus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/maironio.lietuviu.
literaturos.muziejus

Apie
Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932)
namuose pačioje Kauno širdyje – Rotušės aikštėje. Šiuo metu muziejui priklauso penki padaliniai ir daugiau nei
70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų. MLLM renka, saugo ir tyrinėja lietuvių rašytojų
memorialinius rinkinius, organizuoja įvairius literatūrinius renginius, mokslines konferencijas, parodas, vykdo
edukacinę veiklą, rengia ir leidžia mokslinius ir mokslo populiarinimo leidinius.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Muziejininko asistentas;
Edukatoriaus asistentas;
Praktikantas rinkodaros ir komunikacijos srityje.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Sudaromos trišalės sutartys;
Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Kita
Veiklos pagal individualius gebėjimus
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Ugnė Džiugienė, Personalo projektų vadybininkė
E. paštas: ugne.dziugiene@nematekas.lt
Telefonas: 37061433656
Internetas: http://nematekas.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/nematekas.lt

Apie
ŽŪB „Nematekas“ - viena didžiausių Lietuvoje mėsos perdirbimo įmonių. Šalies ir užsienio pirkėjams siūlome
daugiau nei 250 pavadinimų skanių ir kokybiškų kiaulienos, jautienos, vištienos ir kalakutienos gaminių, o įmonės
darbuotojams - atsakingą ir įdomų darbą, kuriame Jūsų lauks draugiškas ir profesionalus kolektyvas, nauji iššūkiai ir
tobulėjimo galimybės.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Maisto kokybės ir saugos praktika;
Marketingo praktika;
Informacinių technologijų praktika.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti.

Kita
Pagalba mėsos gaminių bei paukštienos cechų kokybės specialistams užtikrinti žaliavų ir gaminamos produkcijos
kokybę bei prižiūrėti kokybės vadybos programas. / Pagalba marketingo specialistui organizuojant pardavimų skatinimo,
naujų produktų įvedimo į rinką projektus; reklaminės medžiagos maketavimas; rinkos tendencijų ir konkurentų
stebėjimas ir analizė. / Pagalba IT specialistams prižiūrėti spausdinimo ir kompiuterinę įrangą; programinės įrangos
diegimas, konfigūravimas, priežiūra ir atnaujinimas; tinklo infrastruktūros ir įrangos priežiūra.
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Greta Šulcaitė, Rekreacijos rinkodaros specialistė
E. paštas: greta.sulcaite@prpd.lt
Telefonas: 867405359
Internetas: http://prpd.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Panemuni%C5%B3regioninis-parkas-1852301838383966/

Apie
Panemunių regioninis parkas įkurtas siekiant išsaugoti kultūrinį ir gamtinį Nemuno žemupio su šlaitų eroziniais
kompleksais kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei stambiausios Lietuvoje karų su kryžiuočiais Nemuno gynybinės
linijos fragmentus. Nemuno slėnio šlaitus su piliakalniais, piliavietėmis, unikaliomis pilimis, kapinynais, taip pat
pirmųjų žmonių gyvenviečių liekanas, urbanistinius Veliuonos ir Seredžiaus kompleksus, dvarų ansamblius su parkais
ir kitas kultūros paveldo vertybes.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Aplinkotyros, biologijos, taikomosios ekologijos programų studentus;
Istorijos, kultūros paveldo programų studentus;
Turizmo, komunikacijos, marketingo programų studentus.

Sąlygos
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu (Istorijos, kultūros paveldo, turizmo, komunikacijos, marketingo
studentams).

Kita
Atliekant praktiką galėsite: rinkti medžiagą baigiamajam darbui; atlikti tyrimu; prisidėti prie gyvosios gamtos ir lankytojų
monitoringų vykdymo; vertinti saugomos teritorijos būklę ir pokyčiu; vykdyti gamtosauginį švietimą (pristatyti ekspoziciją; vesti
edukacijas, rašyti straipsnius interneto svetainei). Taip pat galėsite vykdyti kitą jums įdomią, aktualią ir naudingą veiklą. / Atliekant
praktiką galėsite: rinkti medžiagą baigiamajam darbui; vertinti kultūros paveldo objektų būklę, pokyčius; vesti ekskursijas,
supažindinti lankytojus su krašto istorija, kultūros paveldu bei jo apsauga; rašyti straipsnius interneto svetainei ir kitas jums
įdomias ir aktualias veiklas. / Atliekant praktiką galėsite: rinkti medžiagą baigiamajam darbui; teikti gido paslaugas lankytojų
centre; vesti ekskursijas, edukacijas; prisidėti prie lankytojų monitoringo vykdymo; teikti informaciją lankytojams, organizuoti
renginius; rengti straipsnius, pranešimus visuomenei, kurti maketus stendams, brošiūroms ir pan. Taip pat galėsite vykdyti kitą
jums įdomią, aktualią ir naudingą veiklą.

Praktikos
vieta

Šilinė

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip

38

Praktikos pasiūlymai
Grįžti į turinį | Back to content

Dovilė Kvedarienė, Personalo specialistė
E. paštas: dovile.kvedariene@bodgroup.com
Telefonas: 37061806966
Internetas: https://www.solitek.eu/en
Facebook: https://www.facebook.com/SoliTekLietuva/

Apie
Modulių gamintojas, teikiantis ir montavimo paslaugas. Naujausios kartos Stiklas/Stiklas moduliai gaminami
naudojant atsinaujinančią energiją. Kiekvienam individualiam projektui mes galime pritaikyti modulių išmatavimus,
formą, spalvą ir kitus technologinius parametrus.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Lean ir kokybės praktika;
Marketingo praktika.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kita
•
•
•
•
•
•
•

Susipažinimas su LEAN metodologija;
Gamybos procedūrų aprašymas;
Darbo centrų ergonomikos tobulinimas; Rinkodaros strategijos palaikymas, valdant skaitmeninius kanalus;
Matomumo, atpažįstamumo ir pardavimo skatinimo kampanijų planavimas, vykdymas ir rezultatų sekimas;
Skaitmeninių kanalų investicijų ir atsiperkamumo planavimas ir vykdymas;
Vartotojų elgsenos analitiką skirtingose Europos šalyse;
Konkurentų veiksmų sekimas.

Praktikos
vieta

Vilnius

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Kristina Cipkuvienė, Vadovaujanti teisininkė
E. paštas: info@teisesriba.lt
Telefonas: 37060545421
Internetas: www.teisesriba.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Teis%C4%97sRiba-1622641304459087/

Apie
Teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisnes paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. Specializuojasi verslo teisės srityje, dirba
B2B. Turi partnerius visoje Europoje ir NVS šalyse. Atstovauja užsienio institucijas administruojant Lietuvos, Latvijos,
Estijos juridnių bei fizinių asmenų įsiskolinimus.

Kviečia atlikti praktiką
•

Teisininko asistentas

Sąlygos
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Aiškus minčių dėstymas tiek žodžiu tiek raštu, strateginis mąstymas, kruopštumas.

Kita
Teisinių, juridinių paslaugų (konsultacijos, skolų išieškojimas, sutarčių, raštų pretenzijų) rengimas.

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

3 mėnesiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Gytis Naruškevičius, B2B Akademijos vadovas
E. paštas: gytis.naruskevicius@teltonika.lt
Telefonas: 37066605998
Internetas: https://teltonika-iot-group.com/career/b2bacademy/
Facebook: https://www.facebook.com/
TeltonikaNetworksB2BAcademy

Apie
Jei visuomet norėjai išbandyti save PARDAVIMUOSE sparčiai augančioje technologijų kompanijoje - TELTONIKA
NETWORKS, įgyti realiai pritaikomų profesinių žinių, tarptautinio verslo bendravimo įgūdžių. Tuomet B2B Akademija
– KAIP TIK TAU!!! Praktikos metu turėsi progą susirasti naujų pažinčių, gerai praleisti laiką, bei išmokti naujų dalykų.
Darbas grupėse ir savarankiškos užduotys leis jums atsiskleisti ir panaudoti įgytas teorines žinias. Realios tarptautinio
verslo procesų simuliacijos mūsų B2B Akademijoje TAU padės tinkamai pasiruošti ateities karjerai.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika B2B Akademijoje

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•

Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys;
Geri anglų, rusų, vokiečių kalbų įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Saulius Burbulis, Mokslo programų vadovas
E. paštas: stud@thermofisher.com
Telefonas: 864068532
Internetas: https://jobs.thermofisher.com/lt/lt
Facebook: https://www.facebook.com/thermofisher

Apie
„Thermo Fisher Scientific“ yra didžiausia pasaulio kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Kompanijos
padalinys Vilniuje – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kuria, gamina ir pasaulio rinkose platina produktus gyvybės
mokslų tyrimams ir diagnostikai. Produktai yra plačiai naudojami visame pasaulyje tiriant genų sandarą, raišką ir
įvairovę, kuriant naujus įgimtų, paveldimų ir užkrečiamųjų ligų diagnostikos metodus.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•
•

Praktika Kokybės užtikrinimo grupėje;
Praktika Kokybės kontrolės grupėje;
Praktika Dokumentacijos valdymo grupėje;
Praktika Metodų ir procesų validavimo grupėje;
Praktika Kokybės užtikrinimo padalinyje.

Sąlygos
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos
vieta

Vilnius

Praktikos
laikotarpis

Vasaros sezonas

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Martyna Dūdėnienė, Socialinių tinklų ir atrankų specialistė
E. paštas: martyna.dudeniene@transcom.com
Telefonas: 37060181333
Internetas: https://lt.transcom.com/lt/careers
Facebook: https://www.facebook.com/TranscomLithuania

Apie
Transcom – tarptautinis klientų aptarnavimo centras, kuriame Tu gali pradėti ar norima linkme pasukti savo karjerą,
o gal net pasiekti jos aukštumas. Transcom Lietuva klientų aptarnavimo centrai Vilniuje ir Kaune nuolat plečiasi.
Talentingos ir ambicingos asmenybės, norinčios prisijungti prie šios didelės, daugiau kaip 600 darbuotojų, komandos
čia visuomet yra laukiamos.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika personalo skyriuje

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•

Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė tobulėti;
Lankstus grafikas;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Kita
Praktikos metu turėsi galimybę: susipažinti su darbuotojų atrankų procesu bei išmokti vykdyti pirmines darbuotojų
atrankas; koordinuoti atrankų procesą; pritaikyti teorines žinias praktiškai; administruoti pirminius įdarbinimo bei
kitus dokumentus.

Praktikos
vieta

Vilnius,
Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Justina Strazdė, Personalo vadovė
E. paštas: j.strazde@vmc.lt
Telefonas: 864058730
Internetas: https://vmc.lt
Facebook: https://www.facebook.com/
Vilniausmetrologijoscentras

Apie
AB Vilniaus metrologijos centras – tai plataus spektro paslaugas teikianti įmonė fiziniams ir juridiniams asmenims.
Bendrovės veikla metrologijos srityje yra akredituota, todėl atlikti matavimai bei bandymų rezultatai pripažįstami
visoje Europos Sąjungoje. Tarplaboratoriniai palyginimai vykdomi tarptautiniu mastu.

Kviečia atlikti praktiką
•

Inžinieriams metrologams

Sąlygos
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Sudaromos trišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti.

Kita
Darbas su etalonine įranga įvairiose metrologinėse srityse. Prietaisų patikra ir kalibravimas bei naujų prietaisų
bandymai, sertifikatų išrašymas. Darbas su CRM, DVS, KSS programomis. Darbas tiek laboratorijose tiek išvykose pas
klientus. / Klaipėda ir Vilnius dalinai pritaikyta negalią turinčiam darbuotojui.

Praktikos
vieta

Vilnius, Kaunas,
Klaipėda

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip

44

Praktikos pasiūlymai
Grįžti į turinį | Back to content

Audronė Gurinskienė, Lietuvos biuro vadovė
E. paštas: info.lt@ahk-balt.org
Telefonas: 37052127933
Internetas: https://www.ahk-balt.org/
Facebook: https://www.facebook.com/AHKVilnius

Apie
Rūmai, turintys daugiau kaip 470 įmonių-narių, jau daugiau kaip du dešimtmečius yra pirmasis Vokietijos ir Baltijos
šalių ekonominių santykių partneris bei siūlo Vokietijos ir Baltijos šalių įmonėms puikias tinklo galimybes. Baltijos
įmonės, norinčios užmegzti ar plėtoti verslo ryšius su Vokietija, rūmuose sulauks kompetentingų konsultacijų apie
Vokietijos rinką.

Kviečia atlikti praktiką
Tai puiki praktikos vieta tiems, kuriuos domina tarptautinio verslo ypatumai! SIŪLOME:
• Praktikos vieta: Vilnius arba nuotoliniu būdu
• Praktikos trukmė: pagal susitarimą
• Praktikos laikas: ištisus metus
• Atlygis: nėra numatytas
• Praktikantams skiriamos užduotys priklauso nuo mūsų tuo metu vykdomų projektų, tačiau tai bet kokiu atveju
bus susiję su specifinės verslo informacijos paieška tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje bei jos sisteminimu, renginių
organizavimu, klientų duomenų bazių aktualizavimu, publikacijų ruošimu, vertimu iš / į vokiečių ir lietuvių
kalbas ir pan.
LAUKIAME JŪSŲ, JEI:
• Jūs kalbate vokiškai, domitės Lietuvos ir Vokietijos verslo santykiais, turite puikius komunikacinius
• įgūdžius ir norite padirbėti draugiškoje tarptautinėje komandoje.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Geri vokiečių kalbos įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos
vieta

Vilnius

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Loreta Varaniūtė, Turinio vadovė
E. paštas: lv@whatabout.agency
Telefonas: 868345656
Internetas: https://whatabout.agency/
Facebook: https://www.facebook.com/whatabout.lt

Apie
Whatabout.agency – viena didžiausių digital reklamos agentūrų Lietuvoje. Šis prekių ženklas yra bendras 2 žinomų
įmonių, UAB „Seohelis“ ir UAB „Kokosas“, darinys. Skirtinguose skyriuose teikiame SEO, „Google Ads“, komunikacijos
socialiniuose tinkluose paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką
•

SEO rašytojas (-a)

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•
•

Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Lankstus grafikas;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Reikalingi geri rašymo įgūdžiai (gebėjimas rašyti be klaidų), o dar svarbiau - noras mokytis, semtis žinių.

Kita
Galimos užduotys tiek vien lietuvių, tiek lietuvių+anglų kalbomis.
Praktikos metu mokysime: analizuoti mūsų partnerių (klientų) konkurentus, analitiškai vertinti el. svetainių turinį,
rengti tekstų temas, rašyti skirtingo pobūdžio (metaaprašymai, kategorijų aprašymai, tinklaraščio įrašai, straipsniai) ir
tematikos tekstus, kelti juos į el. svetainę.

Praktikos
vieta

Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Eglė Astrauskaitė, Pardavimų vadybininkė
E. paštas: programs@ziptravel.lt
Telefonas: 37067800390
Internetas: https://www.ziptravel.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/UABZIPTravel

Apie
UAB „ZIP Travel“ – tai nuo 1993 m. sėkmingai turizmo sektoriuje dirbanti kelionių agentūra. Esame populiariausių
jaunimo kultūrinių mainų programų vieni iš lyderių Lietuvoje. Didžiuojamės, kad mūsų kelionių agentūros biurus
galite rasti ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų, Centrinėje Europoje bei Azijoje. „ZIP Travel“ kelionių agentūros biurai Lietuvoje:
Klaipėdos g. 7 B–12, Vilniuje bei Kęstučio g. 57 –1, Kaune.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Viešbučio registratūros darbuotojas;
Restorano darbuotojas;
Viešbučio pagalbinis personalas;
Animatorius.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Praktika apmokama, suteikiamas apgyvendinimas ir maitinimas.

Praktikos
vieta

Europa

Praktikos
laikotarpis

Nuo 2,5 mėnesių

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip
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Agnė Medėkšaitė, Savanorių programos koordinatorė
E. paštas: agne.m@kaunas2022.eu
Telefonas: 37065085841
Internetas: https://kaunas2022.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/kaunas2022/

Apie
„Kaunas 2022” tai organizacija įkurta specialiai įgyvendinti projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022”.
Europos kultūros sostinė tai titulas suteikiantis galimybę miestams sukurti ilgalaikius pokyčius kultūros sektoriuje
bei įgyvendinti aukščiausio lygio ambicingus kultūrinius projektus. Kaunas 2022 kviečia praktikuotis prisijungiant
prie vienos iš organizacijoje vykdomų programų.

Kviečia savanoriauti
•

Pagalba įgyvendinant įvairius „Kaunas 2022” organizuojamus renginius bei projektus

Sąlygos
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti savanorystę nuotoliniu būdu;
Svarbiausia – motyvacija!

Kita
Prisijunk prie Kultūristų – „Kaunas 2022” savanorių ir tapk šiuolaikinės kultūros sostinės bendraautoriumi! Be Kauną
mylinčių savanorių, šis projektas tikrai nebūtų toks, koks yra, tad labai kviečiame prisijungti svetingumo ir informavimo,
techninio įgyvendinimo ar komunikacijos bei rinkodaros srityse.

Savanorystės
vieta

Kaunas

Savanorystės
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Ugnė Gudelytė, Savanorių ir praktikantų koordinatorė
E. paštas: kaunas.arka.savanoris@gmail.com
Telefonas: 37067219873
Internetas: https://www.kaunoarka.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.arka

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. Arkos bendruomenės atsirado
1964m. Prancūzijoje ir paplito visame pasaulyje. Ši bendruomenė remiasi krikščioniškomis ir bendražmogiškomis
vertybėmis.
Darbo dienomis savanoriai kartu su asistentais ir bičiuliais (taip šioje bendruomenėje vadinami asmenys su negalia)
kartu gamina molio ir odos dirbinius, žvakes, muilus, atvirukus, dirba virtuvėje ir darže, vyksta tvarkyti įmonių aplinką,
kartu valgo, žaidžia, pramogauja, mokosi. Vakarais ir savaitgaliais vyksta įprastas namų gyvenimas, švenčiamos šventės,
vystama į išvykas.

Kviečia savanoriauti
•
•
•
•

Gyvenimo namų savanoris (-ė);
Dienos centro savanoris (-ė);
Socialinių dirbtuvių savanoris (-ė);
Savanoris (-ė) Pagalbos priimant sprendimus padalinyje.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Lankstus grafikas;
Laukiami motyvuoti, komunikabilūs, kantrūs (arba norintys šiuos įgūdžius lavinti) savanoriai;
Laukiami įvairių studijų krypčių studentai, norintys socialinės savanorystės patirties.

Savanorystės
vieta

Kaunas

Savanorystės
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Vaiva Milkeraitienė, Teisėjo padėjėja, atliekanti Teismo
pirmininko padėjėjos (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)
funkcijas
E. paštas: vaiva.milkeraitiene@teismas.lt
Telefonas: 37064514033
Internetas: https://kauno.teismai.lt/
Facebook: https://lt-lt.facebook.com/LietuvosTeismai

Apie
Kauno apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei
pagal kompetenciją įstatymų priskirtas administracinių nusižengimų bylas. Taip pat įstatymų nustatytais atvejais
apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas bei kitas apylinkės teismo kompetencijai
įstatymų priskirtas funkcijas.

Kviečia savanoriauti
•

Teismo savanoris

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai;
Geri vokiečių kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė tobulėti.

Kita
Savanoris padeda susiorientuoti teismo aplinkoje, teikia praktinę informaciją, susijusią su teismo procesu ir jo eiga
(tačiau nekonsultuoja teisiniais klausimais), supažindina su liudytojo ar nukentėjusiojo teisėmis bei pareigomis,
išklauso ir padeda teisme pasijausti saugiau ir drąsiau.

Savanorystės
vieta

Kaunas

Savanorystės
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Daiva Dankšienė, LRK Kauno sk. vadovė
E. paštas: kaunas@redcross.lt
Telefonas: 37060286839
Internetas: www.redcross.lt
Facebook: https://facebook.com/redcrosskaunas

Apie
Lietuvos Raudonasis Kryžius priklauso tarptautinei organizacijai – Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio
draugijų federacijai, kurios būstinė yra Ženevoje. Organizacija siekia užkirsti kelią žmonių kančioms ar jas palengvinti.
Lietuvos Raudonasis Kryžius yra valstybės pagalbininkė humanitarinės veiklos srityje, taikos ir karinių konfliktų metu
vykdanti 1949 metų Ženevos konvencijos dėl karo aukų apsaugos. Vykdydama savo veiklą LRK vadovaujasi Pagrindiniais
Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo,
universalumo.
Pagrindinės veiklos sritys: senyvų, vienišų žmonių priežiūra ir slauga, mokymas teikti pirmąją pagalbą, pagalba
pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams ir humanitarinė pagalba pažeidžiamiausiems žmonėms
Lietuvoje ir už jos ribų.

Kviečia savanoriauti
•
•
•
•

Pagalba prieglobščio prašytojams ir migrantams;
Pagalba organizuojant renginius;
Pagalba vykdant Šiltų apsilankymų programą;
Pagalba vykdant Vakcijancijos proceso valdyme.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti savanorystę nuotoliniu būdu.

Savanorystės
vieta

Savanorystės
laikotarpis

Kaunas

1 metai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Eglė Rankauskienė, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
E. paštas: egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt
Telefonas: 861061165
Internetas: http://maironiomuziejus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/maironio.lietuviu.
literaturos.muziejus

Apie
Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932)
namuose pačioje Kauno širdyje – Rotušės aikštėje. Šiuo metu muziejui priklauso penki padaliniai ir daugiau nei
70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų. MLLM renka, saugo ir tyrinėja lietuvių rašytojų
memorialinius rinkinius, organizuoja įvairius literatūrinius renginius, mokslines konferencijas, parodas, vykdo
edukacinę veiklą, rengia ir leidžia mokslinius ir mokslo populiarinimo leidinius.

Kviečia savanoriauti
•

Savanoris muziejaus renginiams

Sąlygos
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti.

Kita
Pagalba organizuojant ir įgyvendinant įvairius muziejaus renginius (pasiruošimas renginiams, informacijos sklaida,
dalyvių registracija, įvairių veiklų vykdymas renginių metu ir kt.).

Savanorystės
vieta

Kaunas

Savanorystės
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Laura Leminskaitė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: laura.leminskaite@maistobankas.lt
Telefonas: 37068348418
Internetas: https://www.maistobankas.lt/misija-vizija
Facebook: https://www.facebook.com/maistobankas

Apie
„Maisto bankas“– labdaros ir paramos fondas, kurio misija yra kovoti su maisto švaistymu ir maistu padėti stokojantiems

Kviečia savanoriauti
•
•
•

Pagalba sandėlyje rūšiuojant maistą;
Pagalba dalinant paramą žmonėms;
Vairavimas.

Sąlygos
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Atidumas;
Punktualumas;
Atsakomybė.

Kita
Maisto produktų rūšiuotojai rūpinasi, kad tą dieną iš prekybos tinklų gauti produktai būtų tinkamai atrinkti, surūšiuoti
ir paruošti perdavimui socialinėms organizacijoms. Dirbdami efektyviai ir kokybiškai maisto produktų rūšiuotojai
užtikrina, kad iš „Maisto banko“ sandėlio išvažiuotų tik vartojimui tinkami produktai. / Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) produktų dalintojas yra EPLSAF dalinimo punkte dirbantis savanoris, kuris
pasirūpina, kad EPLSAF produktai būtų pagal iš anksto paruoštą sąrašą išdalinti paramos gavėjams. / Savanoris
vairuotojas „Maisto banko“ autobusiuku surenka rėmėjų atiduodamus maisto produktus, skirtus nepasiturintiems
žmonėms. Produktai surenkami iš parduotuvių bei rėmėjų sandėlių ir parvežami į „Maisto banko“ sandėlius. Vairuotojai
pasirūpina, kad produktai „Maisto banką“ pasiektų saugiai ir tinkamu laiku.

Savanorystės
vieta

Kaunas

Savanorystės
laikotarpis

Neribojama

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Greta Šulcaitė, Rekreacijos rinkodaros specialistė
E. paštas: greta.sulcaite@prpd.lt
Telefonas: 867405359
Internetas: www.prpd.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Panemuni%C5%B3regioninis-parkas-1852301838383966

Apie
Panemunių regioninis parkas įkurtas siekiant išsaugoti kultūrinį ir gamtinį Nemuno žemupio su šlaitų eroziniais
kompleksais kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei stambiausios Lietuvoje karų su kryžiuočiais Nemuno gynybinės
linijos fragmentus. Nemuno slėnio šlaitus su piliakalniais, piliavietėmis, unikaliomis pilimis, kapinynais, taip pat
pirmųjų žmonių gyvenviečių liekanas, urbanistinius Veliuonos ir Seredžiaus kompleksus, dvarų ansamblius su parkais
ir kitas kultūros paveldo vertybes

Kviečia savanoriauti
•

Prisidėjimas prie direkcijos vykdomų veiklų

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti savanorystę nuotoliniu būdu;
Noras prisidėti.

Kita
Prisidėti galite pagal savo poreikius ir interesus:
1. darbas su lankytojais (pristatyti ekspoziciją, vesti ekskursijas, edukacijas, organizuoti renginius, skaičiuoti
lankytojus ir pan.);
2. teritorijos priežiūra (stebėti būklę, prisidėti prie monitoringų vykdymo, tvarkyti aplinką);
3. viešinimo veiklos (fotografuoti/filmuoti, rašyti straipsnelius interneto puslapiui, kurti plakatus/skelbimus/maketus
ir pan., dalyvauti renginiuose).
Veiklos derinamos su savanoriu individualiai.

Savanorystės
vieta

Šilinė

Savanorystės
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Dovilė Virbickienė, CEO
E. paštas: dovile@myequa.lt
Telefonas: 864741616
Internetas: www.myequa.lt
Facebook: https://www.facebook.com/EquaLietuva

Apie
LTD 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 remėjas žygio „už švarią Lietuvą!“. Taipogi 2020 metais dalį pelno
įmonė investavo į naujo prekės ženklo sukūrimą. To pasekoje šių metų viduryje įmonės produktų krepšelį papildė
naujas prekės ženklas „EQUA CARE“ ir įmonė tapo oficialiu šio prekės ženklo distributoriumi Lietuvoje.
Misija: Siekti tapti nišinių produktų prekybos lydere, kuri savo asortimente siūlo inovatyvius, žmogaus sveikatai ir
aplinkai draugiškus produktus.
Vizija: Skatinti klientus: Jaustis gerai, atrodyti gerai, daryti gerą!
Puoselėjamos vertybės: Inovatyvumas, stiliaus, tvarumas, įkvėpimas, palaikymas
Pagrindinė verslo esmė: Pelningai pardavinėti įmonės produktus, o gautą pelną investuoti į kultūrines, socialines ir
mokslines idėjas, kurios yra orientuotos į tvarumą bei inovacijų kūrimą.

Kviečia savanoriauti
•

El. prekybos ir komunikacijos specialisto asistentas

Sąlygos
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Galimybė tobulėti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Kita
Darbo pobūdis:
• Prisidėsi prie organizacinių ir administracinių darbų;
• Rašysi tekstus įvairiems sklaidos kanalams;
• Analizuosi elektronines parduotuves;
• Prisidėsi prie internetinių reklaminių kampanijų kūrimo.

Savanorystės
vieta

Kaunas

Savanorystės
laikotarpis

2 mėnesiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ne

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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Eglė Astrauskaitė, Pardavimų vadybininkė
E. paštas: programs@ziptravel.lt
Telefonas: 37067800390
Internetas: https://www.ziptravel.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/UABZIPTravel

Apie
UAB „ZIP Travel“ – tai nuo 1993 m. sėkmingai turizmo sektoriuje dirbanti kelionių agentūra. Esame populiariausių
jaunimo kultūrinių mainų programų vieni iš lyderių Lietuvoje. Didžiuojamės, kad mūsų kelionių agentūros biurus
galite rasti ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų, Centrinėje Europoje bei Azijoje. „ZIP Travel“ kelionių agentūros biurai Lietuvoje:
Klaipėdos g. 7 B–12, Vilniuje bei Kęstučio g. 57 –1, Kaune.

Kviečia savanoriauti
•

Vaikų ir vienuolių mokymas

Sąlygos
•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Lankstus grafikas;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti savanorystę nuotoliniu būdu.

Kita
Vaikų ir vienuolių mokymas anglų k. nuotoliniu būdu. Suteikiama visa reikiama medžiaga ir mokymo planas. Visos
savanorystės metu savanorius lydi mentoriai.

Savanorystės
vieta

Azija

Savanorystės
laikotarpis

Derinama
individualiai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Derinama
individualiai

Ar galima derinti
su studijomis?

Taip
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VDU Karjeros centras
S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas
El. paštas: karjera@vdu.lt
Telefonas: (8 37) 327 983
www.karjera.vdu.lt

VMU Career Centre
S. Daukanto str. 27-301, LT-44249 Kaunas
E-mail: career@vdu.lt
Phone: +370 37 327 983
www.career.vdu.lt
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