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Įvadas | Introduction

Prieš Jus penkioliktasis 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 fifteenth 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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Intership Offers for English Speakers
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Tadas Subonis, CTO
E-mail: tadas@aai-labs.com
Phone: 37068661008
Internet: https://aai-labs.com

About

Additional information

Machine Learning and Deep Learning are becoming
necessary tools to gain an edge in almost any business.
However, successfully rolling out projects that are based on
artificial intelligence is no simple task.

The position will involve researching and analysing data.
We will use things like Python, PyTorch, Pandas, Numpy, and
Scikit to build analysis and models for various use cases.

AAI Labs is a company that focuses solely on helping
businesses to utilise machine learning and deep learning
techniques to optimise their business processes.

Proposed internship position
•

Data Researcher.

Personal qualitues
•
•
•
•
•
•

Analytic thinking;
Critical thinking;
Problem solving;
Teamwork;
Desire to improve;
Self-motyvated.

Our work streams involve things like: speech recognition,
credit score prediction, and transport fleet optimization.

Place of performance or execution:
Lithuania, Remotely.
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.

Work enviroment
•
•
•

Flexible working hours;
Remote internship / volunteering apportunity;
Access to employment.

Computer literacy skills
•

Programming basics.

Language
•
•

Good English language skills;
Lithuanian
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Tadas Subonis, CTO
E-mail: tadas@aai-labs.com
Phone: 37068661008
Internet: https://aai-labs.com

About

Additional information

AAI Labs is a company that focuses solely on helping
businesses to utilise machine learning and deep learning
techniques to optimise their business processes.

Let‘s talk.

Proposed internship position
•

Data Research.

Personal qualitues
•
•

Analytic thinking;
Self-motyvated.

Work enviroment
•
•

Place of performance or execution:
Remotely.
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.

Flexible working hours;
Remote internship / volunteering apportunity.

Computer literacy skills
•
•

Good computer literacy skills;
Programming basics.

Language
•

Good English language skills.
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Viktoria Vasina, Office Manager
E-mail: viktoria@katrium.eu
Phone: 37256487414
Internet: https://katrium.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/KatriumTallinn

About

Additional information

Katrium is a Finnish-owned company, specialized in
international contact center, market research, and business
support services. The headquarters of Katrium are located in
Tallinn, Estonia.

We are offering an internship for local and international
students in our Tallinn office to get experience doing various
office tasks. All our work is project related, our main market
is Finland, but we also have projects in other languages. The
main language for work is English, however other languages
would be a strong plus.

Proposed internship position
•

Intern.

Personal qualitues
•
•
•
•
•

Problem solving;
Teamwork;
Good communication skills;
Self-motyvated;
Time management.

Work enviroment
•
•

Flexible working hours;
Remote internship / volunteering apportunity.

Place of performance or execution:
Tallinn, Estonia.
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.

Computer literacy skills
•
•

Good computer literacy skills;
Good MS Office skills.

Language
•

Good English language skills.
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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/people/Lietuvosagrarini%C5%B3-ir-mi%C5%A1k%C5%B3-moksl%C5%B3centras/100064845332047/

About

Additional information

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.

The internship is carried out in the experimental fields and
/or laboratories.

Proposed internship position
•

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.

We invite students of Agronomy. Forestry, Natural
Sciences and Engineering.

Personal qualitues
•
•
•

Good communication skills;
Desire to improve;
Self-motyvated.

Work enviroment
•
•
•

Access to personal development;
Access to employment;
Tripartite agreements will be signed.

Computer literacy skills
•

MS Office basics.

Language
•

Good English language skills.
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Tomas Mikalauskas, Director
E-mail: info@recruitgiant.eu
Phone: 35627827277
Internet: https://recruitgiant.eu
Facebook: https://www.facebook.com/recruitgiant

Proposed internship position
•

Office Administrator.

Personal qualitues
•
•
•
•
•

Critical thinking;
Problem solving;
Teamwork;
Good communication skills;
Time management.

Work enviroment
•
•
•
•

Access to personal development;
Access to employment;
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:
Malta.
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.
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Tomas Mikalauskas, Director
E-mail: info@recruitgiant.eu
Phone: 35627827277
Internet: https://recruitgiant.eu
Facebook: https://www.facebook.com/recruitgiant

Proposed internship position
•

Marketing Assistant.

Personal qualitues
•
•
•
•
•
•

Critical thinking;
Teamwork;
Good communication skills;
Desire to improve;
Self-motyvated;
Time management.

Work enviroment
•
•
•
•

Final-year student;
Access to employment;
Bilateral agreement will be signed;
Tripartite agreements will be signed.

Computer literacy skills
•
•
•

Good computer literacy skills;
Programming basics;
Good MS Office skills.

Language
•

Good English language skills.

Place of performance or execution:
Malta.
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.
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Tomas Mikalauskas, Director
E-mail: info@recruitgiant.eu
Phone: 35627827277
Internet: https://recruitgiant.eu
Facebook: https://www.facebook.com/recruitgiant

Proposed internship position
•

Accounts Clerk.

Personal qualitues
•
•
•
•
•
•

Analytic thinking;
Critical thinking;
Problem solving;
Teamwork;
Good communication skills;
Time management.

Work enviroment
•
•
•
•
•

Final-year student;
Access to personal development;
Access to employment;
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:
Malta.
The able period to recruit the student:
Coordinated individually.
Adapted for students with disabilities:
No.
Possible to combine studies and activities of the position:
No.
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Emilis Jarockis, Direktorius
E. paštas: emilis@2066.lt
Telefonas: 37065050835
Internetas: https://www.2066.agency/
Facebook: https://www.facebook.com/googleadsreklama/

Apie

Kalbos įgūdžiai

Skaitmeninės reklamos agentūra. Kuriame, valdome
Lietuvos ir užsienio įmonių interneto reklamos kampanijas.
Pagrinde Google ir Facebook Ads platformose. Rezultatai
yra pasiekiami per pokyčius. Mes nesustojame pasiekę gerą
rezultatą. Visada gali būti geriau!

Kviečia atlikti praktiką
•

Projektų vadovo asistentas/ė.

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Aušra Česonienė, Personalo skyriaus vedėja
E. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: 860332920
Internetas: www.abromiskes.lt

Apie

Kalbos įgūdžiai

Teikiamos reabilitacijos paslaugos

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Specialioji pedagoginė veikla (logopedija);
Psichologija.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė apgyvendinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

•

Rusų kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Abromiškių k., Elektrėnų sav..
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Gintarė Tirilytė-Mortuzienė, Kauno padalinio vadovė
E. paštas: gintare@advantus.lt
Telefonas: 860226111
Internetas: www.advantus.lt
Facebook: @advantus.lt

Apie

Papildoma informacija

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.

Praktikos vieta organizuojama pagal sezoniškumą.

Kviečia atlikti praktiką
•

Personalo koordinatorius-asistentas.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Mokėti kitą kalbą privalumas.
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Andrius Būdvytis, Vadovaujantis partneris, advokatas
E. paštas: office@budvytis.eu
Telefonas: 869823330

Apie

Kalbos įgūdžiai

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
•

Advokato padėjėjas.

Sąlygos
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

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.
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Kristina Šikšnienė, Atrankų vadybininkė
E. paštas: atranka@bct-parts.com
Telefonas: 37068694866
Internetas: www.bct-parts.com

Apie

Kita

Beveik 20 metų sėkmingai dirbanti, stabili įmonė, teikianti
įvairaus spektro metalo apdirbimo paslaugas. Didžioji dalis
paslaugų eksportuojama į Vakarų šalis. Šiuo metu įmonėje
dirba apie 125 darbuotojai, didžioji dalis jų - gamybos bazėje.

Kūrybiškumas, socialinių rinklų administravimas.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Praktikos vieta personalo/buhalterijos skyriuje;
gamyboje (metalo apdirbimas).

Sąlygos
•
•
•
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Kiekviena praktikos vieta aptariama individuliai pagal
studento poreikius ir studijuojamą programą.
Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Programavimo pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.
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Greta Petrauskaitė, Rinkodaros vadovė
E. paštas: marketing@baltimax.com
Telefonas: 864258957
Internetas: https://baltimax.com/page/homepage
Facebook: https://www.facebook.com/baltimaxsolutions

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

UAB BALTIMAX yra 2015 m. veiklą pradėjusi IT sprendimų
platintoja, kuri pristato pažangius ir patikimus programinės
įrangos sprendimus verslo klientams ir namų vartotojams.
Įmonė Lietuvoje atstovauja tokius inovatyvius prekių
ženklus, kaip ESET, Google, Axence, Tableau, Safetica, Xopero,
Autodesk, Adobe ir kt. BALTIMAX siūlomi sprendimai verslui
ir namams:
• Antivirusinės programos;
• Atsarginės kopijos;
• Verslo analitika;
• Biuro programos;
• Saugumo programos;
• Grafika, leidyba, projektavimas;
• Video ir audio programos;
• Nuotolinis prisijungimas.
Įmonėje dirba geriausiai savo sritį išmanantys darbuotojai,
kurie verslo klientams teikia konsultacijas dėl programinės
įrangos įsigijimo, padeda įdiegti ir pradėti naudotis nauja
programa, lengvai susitvarko su techniniais neaiškumais.
Įmonės ekspertai savo patirtimi dalijasi ne tik konsultacijose,
bet ir kibernetinio saugumo mokymuose.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Papildoma informacija
Galima atlikti praktiką nuotoliniu būdu.
Praktikos vieta:
Lietuva, Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

Rinkodaros skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Laiko planavimas.
17
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Gabrielė Jonušaitė, marketingo vadybininkė
E. paštas: info@bdo.lt
Telefonas: 37060020686
Internetas: https://www.bdo.lt/lt-lt/karjera/studentai/
karjeros-galimybes
Facebook: https://www.facebook.com/BDOAALT/

Apie

Kalbos įgūdžiai

BDO auditas ir apskaita, UAB yra vienintelė įgaliota
tarptautinės BDO grupės atstovė Lietuvoje: penkta didžiausia
apskaitos ir audito įmonė mūsų šalyje, turinti tris biurus
šalies didžiuosiuose miestuose, daugiau nei 80 darbuotojų ir
20 metų darbo patirties bei įvairių laimėjimų.

Kviečia atlikti praktiką
•

Auditoriaus asistentas.

Sąlygos
•
•
•
•

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

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Lietuva, Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

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;
MS Office pagrindai.
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Kristina Kavaliauskienė, Valdybos narė
E. paštas: kristina@liuks.lt
Telefonas: 37068849629
Internetas: http://bestbaltichotels.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/
BestWesternSantakosHotel/

Apie

Kalbos įgūdžiai

Bendrovė valdo du didžiausio pasaulinio „Best Western“
tinklo viešbučius Lietuvoje: Best Western „Vilnius“ sostinėje
ir Best Western „Santaka“ Kaune bei keturis - įmonei
priklausančio prekės ženklo BEST BALTIC Hotels viešbučius,
Kaune – Best Baltic „Kaunas“, Druskininkuose – Best Baltic
„Druskininkai Central“, Jurbarko rajone esančioje Panemunės
pilyje – Best Baltic „Panemunės pilis“ ir Palangoje – Best
Baltic „Palanga“.

Kviečia atlikti praktiką
•

Turizmo vadybininkas.

Sąlygos
•
•

•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Rusų kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas, Palanga, Druskininkai, Jurbarkas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Kristina Kavaliauskienė, Valdybos narė
E. paštas: kristina@liuks.lt
Telefonas: 37068849629
Internetas: http://bestbaltichotels.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/
BestWesternSantakosHotel/

Apie

Kalbos įgūdžiai

Bendrovė valdo du didžiausio pasaulinio „Best Western“
tinklo viešbučius Lietuvoje: Best Western „Vilnius“ sostinėje
ir Best Western „Santaka“ Kaune bei keturis - įmonei
priklausančio prekės ženklo BEST BALTIC Hotels viešbučius,
Kaune – Best Baltic „Kaunas“, Druskininkuose – Best Baltic
„Druskininkai Central“, Jurbarko rajone esančioje Panemunės
pilyje – Best Baltic „Panemunės pilis“ ir Palangoje – Best
Baltic „Palanga“.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Turizmo vadybininkas (-ė);
Viešbučio administratorius (-ė);
Marketingo specialistas (-ė).

•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Rusų kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Lietuva, Vilnius, Kaunas, Druskininkai, Palanga, Jurbarkas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė apgyvendinti.

Asmeninės savybės
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.
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Jolanta Janušauskienė, Direktorė
E. paštas: jolanta.janusauskiene@crowe.lt
Telefonas: 68623477
Internetas: www.crowe.lt

Apie

Papildoma informacija

Tarptautinė audito įmonė pasaulyje esanti tarp 10 didžiausių.

Analitinis finansinis mąstymas.

Kviečia atlikti praktiką

Kita

•

auditoriaus asistentas.

Sąlygos
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Noras ir gebėjimas dirbti su vaikais.
Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai;
MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.
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Nerijus Buivydas, Vadovas
E. paštas: info@demokratinemokykla.lt
Telefonas: 852608634
Internetas: https://www.demokratinemokykla.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
demokratinemokykla

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Lietuvoje pirmoji (ir kol kas vienintelė) demokratinė
mokykla duris atvėrė 2015 m. iš didelio noro užtikrinti
vaikų teisę į minties ir saviraiškos laisvę, sukurti vaikams
tinkamą aplinką, prasmingas ir jų poreikius atliepiančias
patirtis bei visapusiškas sąlygas tobulėti.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Mokytojo asistentas;
Švietimo vadovas.

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Motyvacija.
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Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager
E. paštas: gintare.dzindzeletaite@devbridge.com
Telefonas: 37067918545
Internetas: https://www.devbridge.com/
Facebook: https://www.facebook.com/devbridge

Apie

Asmeninės savybės

„Devbridge“ – JAV programavimo paslaugų įmonė, kurios
centrinė būstinė yra Čikagoje. Komandų branduolius
sudaro patirties turintys aukščiausio lygio programuotojai,
produktų vadovai ir dizaineriai, kuriantys sudėtingus
programinės įrangos sprendimus Vakarų Europos ir Šiaurės
Amerikos rinkoms. Įmonę Čikagoje prieš daugiau nei 13
metų įkūrė lietuviai. Pagrindinis kompanijos tikslas išliko
nepakitęs iki šių dienų – kurti pažangiausią programinę
įrangą ir taip suteikti neįkainojamus įrankius, kurie padėtų
sėkmingai augti įvairiausioms kompanijoms, industrijoms
ir verslo organizacijoms. Tarptautinę įmonės komandą
sudaro daugiau nei 600 darbuotojų, įsikūrusių Čikagos,
Toronto, Londono, Varšuvos, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos
padaliniuose. Įmonės klientai – „Fortune 1000“ sąrašo
įmonės, pasaulinės finansų, paslaugų ir gamybos sektorių
kompanijos.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Full-Stack;
Front-End;
Testing;
DevOps.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Programavimo pagrindai;
Geri programavimo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Papildoma informacija
https://sourceryacademy.com/en/academy/juniors/.
Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.
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Laimonas Butkus, Direktorius
E. paštas: lbutkus@dlink.lt
Telefonas: 37061867107
Internetas: http://www.dlink.lt
Facebook: https://www.facebook.com/dlink.baltija

Apie

Kalbos įgūdžiai

Kompiuterinių tinklų įrangos gamintojo D-Link atstovybė
Lietuvoje.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktikantas.

Sąlygos
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Lietuva, Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Programavimo pagrindai;
Geri programavimo įgūdžiai.
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Diana Tatarūnaitė - Zubenienė, Lietuvos filialo direktorė
E. paštas: diana.tatarunaite@dojusagro.lt
Telefonas: 37061413383
Internetas: https://www.dojusagro.lt
Facebook: https://www.facebook.com/dojusagro.lt

Apie

Kita

Esame viena didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos
tiekėjų Lietuvoje bei rinkos lyderė daugelyje pagrindinių
mašinų kategorijų, jau beveik 30 metų prisidedame
prie ateities žemės ūkio kūrimo. Dirbame su pasaulyje
pripažintais prekės ženklais, tokiais kaip „John Deere“,
„Kuhn“, „Komatsu“ ir kiti.

Jei domiesi inovacijomis, nori sužinoti ir perprasti žemės
ūkio techniką ir technologijas, moki dirbti kartu su komanda
– laukiame tavęs! Suteiksime galimybę tobulėti ir mokytis
iš stiprių ir motyvuotų kolegų, pažangių užsienio gamintojų
ir žemės ūkio klientų, kurie patys labai daug domisi ir
investuoja į savo ūkius.

Kviečia atlikti praktiką

Kviečiame Tave prisijungti į iniciatyvią, pažangiai mąstančią,
mokančią bendradarbiauti ir nebijančią iššūkių „DOJUS“
komandą.

•

Technikas - praktikantas.

Asmeninės savybės
•
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Praktikos vieta:
Kaunas, Šiauliai, Šakiai.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Ne.
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Aušra Puidokienė, Personalo veiklos ir komunikacijos partnerė
E. paštas: ausra.puidokiene@dotnuvabaltic.lt
Telefonas: 37061658494
Internetas: https://www.dotnuvabaltic.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/DotnuvaBalticLietuva

Apie

Kalbos įgūdžiai

UAB „Dotnuva Baltic“ – viena stipriausių žemės ūkio
aptarnavimo įmonių Baltijos šalyse. 25-erius metus įmonė
užsiima 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 šiuo metu ypač reikalingi sumanūs, energingi ir
motyvuoti specialistai.

Kviečia atlikti praktiką
•
•

Žemės ūkio technikos remonto specialisto asistentas;
Pardavimų vadybininko asistentas.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Kita
3D animacijų žinios (Pvz. Blender, Maya ar d Max).
Praktikos vieta:
Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Kėdainiai,
Joniškis, Pasvalys, Plungė, Vilkaviškis.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.
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Greta Guzovijūtė, Personalo specialistė
E. paštas: karjera@festo.com
Telefonas: 37066580831
Internetas: https://www.festo.com/cms/lt_lt/index.htm
Facebook: https://www.facebook.com/FestoLietuva

Apie

Kalbos įgūdžiai

FESTO – tai tarptautinė nepriklausoma šeimos valdoma
kompanija, įkurta 1925 m. Vokietijoje. Festo pasaulyje
pirmauja pramonės automatizavimo sprendimų srityje.
Festo Lietuvoje jau skaičiuoja 29 veiklos metus ir šiuo
metu čia dirba daugiau nei 500 darbuotojų, o paskutinius
penkerius metus veikla sparčiai plečiama. Festo Lietuva
veiklos spektras įvairus, susidedantis iš 5 pagrindinių
verslo paslaugų centrų: SSC Sales, IT Services, SSC Finance
and Accounting, Engineering Services, HR and Business
Services, kuriuose teikiamos paslaugos Festo grupės
įmonėms įvairiose pasaulio šalyse. Pabrėždami žmogaus
svarbą kompanijoje, Festo aplinkoje mes norime atpažinti
vienas kitą pagal vertybes mūsų kasdieniniuose darbuose,
elgesyje, tiksluose bei santykiuose vienas su kitu.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Kita
Duomenų vizualizacijos įgūdžiai.
Praktikos vieta:
Kaunas, Nuotolinio darbo galimybė.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

3D Animation & Rendering Intern.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Noras tobulėti;
Detalumas;
Atsakingumas;
Pozityvumas.

27

Praktikos pasiūlymai
Grįžti į turinį | Back to content

Greta Guzovijūtė, Personalo specialistė
E. paštas: karjera@festo.com
Telefonas: 37066580831
Internetas: https://www.festo.com/cms/lt_lt/index.htm
Facebook: https://www.facebook.com/FestoLietuva

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

FESTO – tai tarptautinė nepriklausoma šeimos valdoma
kompanija, įkurta 1925 m. Vokietijoje. Festo pasaulyje
pirmauja pramonės automatizavimo sprendimų srityje.
Festo Lietuvoje jau skaičiuoja 29 veiklos metus ir šiuo
metu čia dirba daugiau nei 500 darbuotojų, o paskutinius
penkerius metus veikla sparčiai plečiama. Festo Lietuva
veiklos spektras įvairus - yra 5 pagrindiniai verslo paslaugų
centrai: SSC Sales, IT Services, SSC Finance and Accounting,
Engineering Services, HR and Business Services, kuriuose
teikiamos paslaugos Festo grupės įmonėms įvairiose
pasaulio šalyse. Pabrėždami žmogaus svarbą kompanijoje,
Festo aplinkoje mes norime atpažinti vienas kitą pagal
vertybes mūsų kasdieniniuose darbuose, elgesyje, tiksluose
bei santykiuose vienas su kitu.

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas, Nuotolinės praktikos galimybė.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

Data Visualization Intern.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Noras tobulėti;
Pozityvumas;
Detalumas;
Noras mokytis.
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Goda Mačiulaitytė, Talentų pritraukimo specialistė
E. paštas: goda.maciulaityte@girteka.eu
Telefonas: 37069752393
Internetas: www.girteka.eu
Facebook: https://www.facebook.com/GirtekaLogistics/

Apie

Papildoma informacija

Mes esame didžiausią vilkikų parką valdanti bendrovė
Europoje, lietuviška įmonė „Girteka Logistics“, kurios sėkmės
istorija tęsiasi jau 25 metus. Esame tarptautinė daugiau
nei 20 tūkstančių kolegų komanda, kuri dirba išvien dėl
savo klientų, kad jie laiku ištesėtų duotus pažadus savo
klientams. Mus vienija pergalės. Investicijos į pažangiausias
technologijas, naują vilkikų parką, lyderystė ir nuolatinis
profesinis tobulėjimas leidžia siekti užsibrėžtų tikslų.
Prisijunk prie „Girteka Logistics“ komandos ir kartu su
mumis tapk akivaizdžiu pirmu pasirinkimu mūsų klientams,
darbuotojams, mūsų bendruomenei, akcininkams ir
partneriams.

Mūsų komanda pasiruošusi:
• Draugiškai sutikti ir atvirai dalintis žiniomis;
• Atsakyti į visus tau kylančius klausimus;
• Išgirsti tavo pasiūlymus ir idėjas;
• Pasiūlyti naują ir modernią darbo vietą su lauko terasa,
sporto sale, restoranu ir kavos baru „Girteka Park“ jau
pirmąjį 2022 metų ketvirtį.

Kviečia atlikti praktiką

Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.

•
•
•
•
•
•

Informacinių technologijų veikloje (apmokama);
Apskaitos ir buhalterijos skyriuje;
Verslo procesų ir nuolatinio tobulėjimo skyriuje;
Klientų aptarnavimo srityje;
Logistikos
srityje
(transporto
vadyba, reisų
koordinavimas ir kt.);
Personalo srityje.

Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.

Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri MS Office įgūdžiai.
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Paulina Dragūnienė, Žmogiškųjų išteklių specialistas
E. paštas: pdraguniene@hegelmann.com
Telefonas: 37065800730
Internetas: https://hegelmann.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/hegelmannlithuania/

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Individualūs spendimai laiku iš pirmų rankų! Remiantis
šiuo principu, 1998 metais buvo įkurta „Hegelmann Group“.
2004 metais vokiečių kapitalo krovinių pervežimo bei
logistikos bendrovė buvo įkurta Lietuvos širdyje, Kaune.
Dabar įmonė turi filialus Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Alytuje ir toliau sparčiai plečiasi.
Mūsų tikslas – įvairių krovinių pervežimas skirtingomis
transporto priemonėmis, todėl, siekdami išpildyti savo
klientų lūkesčius, stengiamės išnaudoti visas galimybes.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika logistikos skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Rusų kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Geras fizinis pasirengimas;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Paulina Dragūnienė, Žmoniškųjų išteklių specialistas
E. paštas: pdraguniene@hegelmann.com
Telefonas: 37065800730
Internetas: https://www.hegelmann.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/hegelmannlithuania/

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Individualūs spendimai laiku iš pirmų rankų! Remiantis
šiuo principu, 1998 metais buvo įkurta „Hegelmann Group“.
2004 metais vokiečių kapitalo krovinių pervežimo bei
logistikos bendrovė buvo įkurta Lietuvos širdyje, Kaune.
Dabar įmonė turi filialus Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Alytuje ir toliau sparčiai plečiasi.
Mūsų tikslas – įvairių krovinių pervežimas skirtingomis
transporto priemonėmis, todėl, siekdami išpildyti savo
klientų lūkesčius, stengiamės išnaudoti visas galimybes.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika pardavimų skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

31

Praktikos pasiūlymai
Grįžti į turinį | Back to content

Paulina Dragūnienė, Žmogiškųjų išteklių specialistas
E. paštas: pdraguniene@hegelmann.com
Telefonas: 37065800730
Internetas: https://hegelmann.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/hegelmannlithuania/

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Individualūs spendimai laiku iš pirmų rankų! Remiantis
šiuo principu, 1998 metais buvo įkurta „Hegelmann Group“.
2004 metais vokiečių kapitalo krovinių pervežimo bei
logistikos bendrovė buvo įkurta Lietuvos širdyje, Kaune.
Dabar įmonė turi filialus Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Alytuje ir toliau sparčiai plečiasi.
Mūsų tikslas – įvairių krovinių pervežimas skirtingomis
transporto priemonėmis, todėl, siekdami išpildyti savo
klientų lūkesčius, stengiamės išnaudoti visas galimybes.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika transporto skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Paulina Dragūnienė, Žmogiškųjų išteklių specialistė
E. paštas: pdraguniene@hegelmann.com
Telefonas: 37065800730
Internetas: https://hegelmann.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/hegelmannlithuania/

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Individualūs spendimai laiku iš pirmų rankų! Remiantis
šiuo principu, 1998 metais buvo įkurta „Hegelmann Group“.
2004 metais vokiečių kapitalo krovinių pervežimo bei
logistikos bendrovė buvo įkurta Lietuvos širdyje, Kaune.
Dabar įmonė turi filialus Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Alytuje ir toliau sparčiai plečiasi.
Mūsų tikslas – įvairių krovinių pervežimas skirtingomis
transporto priemonėmis, todėl, siekdami išpildyti savo
klientų lūkesčius, stengiamės išnaudoti visas galimybes.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika finansų skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Gintarė Gorelčenkaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: gintare.gorelcenkaite@helisota.com
Telefonas: 37064052533
Internetas: https://www.helisota.com/

Apie

Kalbos įgūdžiai

Helisota – tai kompanija, tarptautiniu mastu teikianti
kompleksines sraigtasparnių techninės priežiūros ir
remonto paslaugas. Bendrovė yra pirmaujantis Mi-8, Mi17, Mi-171 tipų sraigtasparnių aptarnavimo centras Baltijos
šalyse. Būdama Europos aviacijos saugumo agentūros bei
sraigtasparnių gamintojų Mil, Robinson R44, Eurocopter
H120, H135 ir H145 sertifikuota organizacija, Helisota
bendradarbiauja su įvairiais vyriausybiniais ir privačiais
orlaivių operatoriais iš 25 pasaulio valstybių.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•
•

Šaltkalvis-surinkėjas (-a);
šaltkalvis-kniedytojas (-a);
elektromontuotojas (-a);
dažytojas (-a);
šaltkalvis-remontininkas (-ė).

•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai;
Rusų kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Geras fizinis pasirengimas;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Lina Gylė, Personalo atrankų specialistė
E. paštas: hr@hoptrans.eu
Telefonas: 866558716
Internetas: https://hoptrans.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/HoptransGroup/

Apie

Kalbos įgūdžiai

HOPTRANS – kasmet sparčiai auganti ir savo srities
profesionalus vienijanti transporto bei logistikos kompanija,
viena iš savo srities lyderių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
Pagrindinė mūsų, kaip įmonės, varomoji jėga – tai ambicingi
darbuotojai, nuolat siekiantys ieškoti naujų galimybių bei
pasiūlyti klientams tinkamiausius sprendimus. Turimas
kompetencijas derindami su inovatyviomis IT sistemomis
mes kasdien kuriame ir įgyvendiname individualius,
aukščiausios kokybės logistikos sprendimus. Kartu kuriame
tokią darbo aplinką, kur kiekvienas komandos narys yra
svarbus, pastebimas ir vertinamas. Mes pripažįstame ir
gerbiame vienas kito skirtumus bei vertiname asmeninius
gabumus, todėl kad ir ką bedirbtumėte mūsų įmonėje, čia
galėsite tobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityse.
Kviečiame prisijungti ir pajusti ką reiškia būti mūsų
komandos dalimi!

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Transporto ir logistikos skyriuje;
Personalo administravimo skyriuje;
Finansų bei apskaitos skyriuje.

•
•
•
•

Geri rusų kalbos įgūdžiai;
Geri vokiečių kalbos įgūdžiai;
Rusų kalbos pagrindai;
Vokiečių kalbos pagrindai.

Papildoma informacija
Praktikos pozicijos vietą aptarsime su kiekvienu individualiai
atsižvelgiant į kandidato asmenines savybes norus bei
lūkesčius.
Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.
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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

Papildoma informacija

Jonavos Panerio pradinė mokykla įsikūrusi miesto širdyje
– Senamiestyje. Mokykloje ugdomi 304 priešmokyklinio
ir 1-4 klasių mokiniai. Įstaiga išsiskiria aukštais mokinių
pasiekimais, bendruomenės veiklomis ir socialinėmis
partnerystėmis

Pradinio ugdymo, Specialiosios pedagogikos, Anglų kalbos,
Muzikos pedagogikos studentams.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Pradinių klasių mokytojas (-a);
Logopedas;
Dalyko (anglų kalbos, muzikos, šokio) mokytojas (-a).

Sąlygos
•
•
•
•
•

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

Kita
Interesas susipažinti su tarptautinių humanitarinių,
Jungtinių Tautų, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Praktikos vieta:
Jonava.
Praktikos laikotarpis:
12 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

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.
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Vaidotas Ilgius, Vykdantysis direktorius
E. paštas: vaidotas@unicef.lt
Telefonas: 869985259
Internetas: www.unicef.lt
Facebook: https://www.facebook.com/unicef.lietuva/

Apie

Kalbos įgūdžiai

Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) JT Generalinės
Asamblėjos buvo įkurtas 1946 m. UNICEF dirba 190 šalių
ir teritorijų, gelbėdamas vaikų gyvybes, gindamas jų teises
ir padėdamas vaikams pilnai įgyvendinti savo galimybes.
UNICEF veikia sudėtingiausiose pasaulio vietose siekdamas
pagelbėti nepalankiose situacijose atsidūrusiems vaikams kuriame geresnį gyvenimą visiems ir kiekvienam. Jungtinių
Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas
yra 1993 m. įsteigta asociacija, Lietuvoje skleidžianti
UNICEF vertybes, padedanti įgyvendinti UNICEF misiją,
skatinanti pilnai įgyvendinti vaikų teises.
Kviečiame visuomenę remti UNICEF veiklą organizuojant
pagalbą ginkluotų konfliktų, stichinių nelaimių ir
nepritekliaus kamuojamų pasaulio kraštų vaikams.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Lietuva, nuotoliniu b8du.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktikantas.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Eglė Kazlauskienė, Kauno regiono kokybės vadovas
E. paštas: studijukokybe@kalba.lt
Telefonas: 37061481321
Internetas: www.kalba.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kalba.edukacija

Apie

Kalbos įgūdžiai

Didžiausia edukacinė įmonė Baltijos šalyse

Kviečia atlikti praktiką
•

Visų užsienio kalbų ir lietuvių kalbos užsieniečiams
dėstymas.

Sąlygos
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

•
•
•
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai;
Geri vokiečių kalbos įgūdžiai;
Geri prancūzų kalbos įgūdžiai;
Geri lenkų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Lietuva.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Karolina Kasparavičiūtė, Administratorė
E. paštas: karolina.kasparaviciute@kamida.lt
Telefonas: 37064550513
Internetas: http://kamida.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/uabKamida/

Apie
Per daugiau nei 14 veiklos metų, įmonių grupė sulaukė
pripažinimo ir ne vieno apdovanojimo bei bendram darbui
subūrė per 450 savo srities profesionalų. Mūsų veržlaus
kolektyvo dėka sparčiai augame ir vystomės, tad kviečiame
į savo komandą prisijungti energingus, iniciatyvius ir
atsakingus narius.

Kviečia atlikti praktiką
•

Personalo/transporto skyriuose.

Sąlygos
•
•

Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Kita
Lankstumas.
Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•
•

Geri rusų kalbos įgūdžiai;
Rusų kalbos pagrindai.
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Goda Juodelytė, Pavaduotoja ugdymui
E. paštas: goda@katinodieneles.lt
Telefonas: 37068723377
Internetas: www.katinodieneles.lt
Facebook: https://www.facebook.com/
Katinodienelesdarzelis

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Esame privatus tarptautinis darželis, kurį lanko vaikai nuo
1.5 metų iki 6 metų. Turime 4 skirtingas klases, kurias lanko
skirtingo amžiaus ir tautybių vaikai. Taip pat dirba ir nemažai
užsieniečių mokytojų.

Kviečia atlikti praktiką
•

Mokytojos asistentas.

•
•
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Programavimo pagrindai;
Geri programavimo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai;
MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė apgyvendinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Geras fizinis pasirengimas;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Lukas Volskis, Vyresn. metodininkas (specialistų mokymams)
E. paštas: l.volskis@kvb.lt
Telefonas: 837324450
Internetas: https://www.kvb.lt/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kvb.lt

Kviečia atlikti praktiką
•

Komunikacija, renginių organizavimas ir kt..

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Sąlygos
•
•

Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Praktikos vieta:
Lietuva, Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.
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Eglė Tamulynienė, Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
E. paštas: egle.tamulyniene@9fortomuziejus.lt
Telefonas: 37066598016
Internetas: https://www.9fortomuziejus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/9fortomuziejus/

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Kauno IX forto muziejus – unikali vieta, menanti daugiau
nei 100 metų istoriją. 1913 m. pastatytas kaip gynybinis
įtvirtinimas, Kauno tvirtovės IX fortas tarpukario Lietuvoje
tapo Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo filialu, o per pirmąją
sovietinę okupaciją – NKVD kalinių persiuntimo į lagerius
punktu. Nacių okupacijos laikotarpiu IX forte atimta
dešimtys tūkstančių gyvybių. 1959 m. tragiškus įvykius
menančioje vietoje atidarytas muziejus, o dar po kelių
dešimtmečių pastatytas monumentas nacizmo aukoms
atminti ir memorialinis kompleksas, meniškai įamžinantis
skausmingus praeities lūžius.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktikantas.

Sąlygos
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
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.

•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai;
MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Papildoma informacija
Praktikos pozicija priklauso nuo praktikanto poreikių ir
studijų srities. Praktiką galima atlikti šiuose skyriuose:
• Lankytojų aptarnavimo;
• Edukacijų;
• Išteklių valdymo;
• Istorijos;
• Rinkodaros;
• Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriuose.
Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.
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Ada Grigaliūnienė, Mokytoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
E. paštas: darzelis@zingsnelis.kaunas.lm.lt
Telefonas: 837460165
Internetas: https://www.zingsnelis.kaunas.lm.lt
Facebook: https://www.facebook.com/zingsnelis

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
MS Office pagrindai.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas;
Mokytojo padėjėjas;
Mokytojas.

Sąlygos
•
•
•
•
•

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

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Geras fizinis pasirengimas;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Evaldas Makrickas, Vyriausiasis specialistas
E. paštas: e.makrickas@kaunomarios.lt
Telefonas: 869315330
Internetas: https://www.kaunomarios.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100064772650732

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Kauno marių regioninio parko direkcija valstybinė įstaiga,
įkurta 1997 m. Direkcijos vienas iš tikslų Kauno marių
regioninio parko priežiūra. Kauno marių regioninis parkas
įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių
tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas,
užlietas Nemuno intakų žiotis, unikalų komponentus
Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kauno marių
gamtinės ekosistemas, ypač vertingą Gastilionių mišką
su miegapelių populiacija bei kultūros paveldo vertybes,
jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Direkcijoje vykdoma
veikla poilsiaviečių priežiūra (tvarkyti stendus, medinius
takus, rinkti šiukšles), lankytojų ir gyventojų prevencija,
supažindinti lankytojus su gamtos, kultūros paveldo
objektais, vertybėmis, stebėti paukščius, įvairius vabzdžius,
augalus, prižiūrėti žmonių veiklą, pvz. statybos, veikla
regioniniame parke. Taip pat organizuojame renginius,
vaikų stovyklas, edukacines programas, žygius.
Jei norite daugiau sužinoti apie Kauno marių RP ir regioninio
parko direkcija apsilankykite mūsų svetainėje https://www.
kaunomarios.lt/.

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktikantas įvairiems lauko darbams (teritorijos
tvarkymas, priežiūra, lankytojų monitoringas).

Sąlygos
•

Lankstus grafikas.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Geras fizinis pasirengimas;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Asta Merkienė, Personalo ir dokumentacijos valdymo
specialistė
E. paštas: muziejus@kaunomuziejus.lt
Telefonas: 37061427827
Internetas: https://kaunomuziejus.lt
Facebook:

Apie

Papildoma informacija

Penkis skyrius vienijantis Kauno miesto muziejus skirtas
miesto istorijai, kultūrai ir jo asmenybėms įamžinti.
Kasdien vykdydamas miesto ir jo turtingos istorijos įkvėptą
muziejinę, kultūrinio švietimo, leidybos, pramogų ir poilsio
organizavimo veiklą, Kauno miesto muziejus kviečia kartu
tirti ir ieškoti atsakymų, kas yra ir kaip veikia miestas
bei siekia kurti šiuolaikišką muziejų, kuriame būtų gera
miestiečiams ir miesto svečiams.

Dviejuose KMM skyriuose yra liftas, pritaikytas negalią
turintiems asmenims.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Komunikacija;
rinkodara;
renginių organizavimas;
edukacija (fotografavimas).

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Aktualu, kai praktika tiesiogiai su lankytojais.
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Rasmina Čepkauskienė, Direktorė
E. paštas: rasmina@muic.lt
Telefonas: 861245945

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC)jau
daugiau kaip 20 metų per įvairiapusę projektinę veiklą
propaguoja lygias galimybes visose gyvenimo srityse,
sprendžia verslo kūrimo bei plėtros, moterų politikių ir
lyderių ugdymo problemas, įtakojant palankių įstatymų
priėmimą. Nagrinėja visuomenei aktualius užimtumo
skatinimo ir socialinės politikos efektyvumo bei lygių
galimybių praktinio realizavimo klausimus. Taip pat KMUIC
dirba:
• suaugusiųjų švietimo srityje;
• socialinės ekonomikos srityje;
• socialinės integracijos srityje.
Šiose srityse kuria novatoriškas švietimo bei mokymo
programas. KMUIC aktyviai prisideda prie moterų ir
merginų užimtumo problemų sprendimo, padėdamas
spręsti įsidarbinimo bei perkvalifikavimo problemas,
įgyvendindamas priemones, stiprinančias moterų integraciją
į darbo rinką.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Ryšių su visuomene specialistas;
Marketingas ir reklama;
socialinis darbuotojas.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Laiko planavimas.
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Dovilė Lapinskienė, atstovas ryšiams su visuomene
E. paštas: dovile.lapinskiene@lrmuitine.lt
Telefonas: 37068611191
Internetas: https://lrmuitine.lt/web/guest/
titulinis;jsessionid=9DBAAA7AE2F9F5BD526003AE04C16B76
Facebook: https://www.facebook.com/Lietuvosmuitine/

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

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
•

Kauno teritorinės
priežiūros skyriuje.

muitinės

Muitinės

Sąlygos
•
•
•
•

procedūrų

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai..

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.
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Rasa Mikalauskienė, Personalo specialistė
E. paštas: rasa.mikalauskiene@kaunotiltai.lt
Telefonas: 868661979
Internetas: https://kaunotiltai.lt
Facebook: https://www.facebook.com/KaunoTiltai

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

„Kauno tiltai“ yra didžiausia transporto infrastruktūros
statybos bendrovė Baltijos šalyse. Augant bendrovei plėtėsi
ir jos veiklų portfelis. Šiandien jame ne tik kelių ir tiltų
statybos projektai, bet ir daugelis kitų: tunelių, geležinkelių,
oro uostų, vandens uostų infrastruktūros statyba, inžinerinių
ir energetikos tinklų įrengimas. Per metus bendrovė vykdo
iki 300 įvairaus dydžio ir sudėtingumo projektų, nuo visiškai
smulkių objektų iki didžiausių transporto infrastruktūros
statinių Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje. Jų kokybei užtikrinti
„Kauno tiltai“ turi sertifikuotą laboratoriją, kurios tyrimų
išvados yra pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje. Iš viso
bendrovėje dirba apie 800 darbuotojų, iš jų virš 200 aukštos
kvalifikacijos transporto infrastruktūros statybos inžinierių.
Nuo 2011 m. „Kauno tiltai“ yra infrastruktūros statybos
įmonių grupės „Trakcja PRKil S.A.“, veikiančios Lenkijoje ir
Lietuvoje, dalis.

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

Buhalterija, hidrotechnikos srities studentai.

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•

Noras tobulėti;
Motyvacija.
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Simona Šimkutė, Pavaduotoja ugdymui
E. paštas: simona@katinodieneles.lt
Telefonas: 862076051
Internetas: https://mokykla.katinodieneles.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
kdinternationalschoolofvilnius

Apie

Kalbos įgūdžiai

Dvikalbė tarptautinė mokykla. Įstaigoje turime tris klases:
• Players - ikimokyklinis ugymas;
• Creators - priešmokyklinis ugdymas;
• Inventors - 1 klasė.

Kviečia atlikti praktiką
•

Įvairi.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Lietuva, Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•

Noras tobulėti;
Motyvacija.
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Kristina Budrevičienė, Atrankų vadybininkė
E. paštas: kristina.budreviciene@kika.lt
Telefonas: 37068171462
Internetas: https://www.kika.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/KIKA.Lietuva

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

KIKA GROUP – sparčiai auganti, 30 metų lyderiaujančias
pozicijas užimanti įmonių grupė, kurią sudaro: KIKA LT
– įmonė, valdanti mažmeninės prekybos tinklą KIKA
Lietuvoje ir Estijoje bei didmeninę prekybą Lietuvoje.
AKVATERA – specializuota naminių gyvūnų pašarų gamykla,
eksportuojanti savo produkciją į daugiau nei 50 pasaulio
šalių. TAURO KENNEL – šunų veislynas, skinantis laurus
pasaulinėse parodose.

Kviečia atlikti praktiką
•

Internetinės svetainės administratorius.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Papildoma informacija
Praktikos vieta - Maironio g. 11.
Dėl praktikos rašykite į atranka@kika.lt
Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Roberta Emilija Miliutienė, Administravimo skyriaus vedėja
E. paštas: roberta.miliutiene@kulturosic.lt
Telefonas: 861265150
Internetas: https://kulturosic.lrv.lt/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
kulturosinfrastrukturoscentras

Apie

Kita

Kultūros infrastruktūros centras yra Lietuvos Respublikos
kultūros ministro pavaldume esanti biudžetinė įstaiga,
įgyvendinanti paveldotvarkos programas ir kultūros įstaigų
modernizavimo programas.

Atidumas detalėms.

Kviečia atlikti praktiką

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.

•
•
•
•

Komunikacijos specialistas;
strategas;
viešųjų pirkimų specialistas;
projektų vadovas.

Sąlygos
•
•
•
•

Praktikos vieta:
Vilnius.

Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
MS Office pagrindai.
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Gabrielė Vaitekūnaitė, Projektų vadovė
E. paštas: gabriele@rupestingasirdele.lt
Telefonas: 37061233123
Internetas: https://rupestingasirdele.lt/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/rupestingasirdele

Apie

Kalbos įgūdžiai

Fondas teikia pagalbą sunkiai sergantiems ar neįgaliems
vaikams. Organizuoja įvairius renginius, vykdo projektines
veiklas.

Kviečia atlikti praktiką
•

Marketingisto specialistas.

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•

•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Privalumas: jei kalbate ir kitomis užsienio kalbomis.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
MS Office pagrindai.
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Dovilė Pundinienė, Apskaitos grupės vadovė
E. paštas: Dovile.pundiniene@leinonen.lt
Telefonas: 37068735652
Internetas: https://leinonen.eu/group-lt

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Leinonen grupė yra tarptautiniu mastu įsteigta apskaitos
ir konsultacijų įmonė, turinti 25 metų patirtį ir žinias. Į
mūsų paslaugų portfelį įeina buhalterinė apskaita, darbo
užmokesčio ir mokesčių tvarkymas, teisinės ir konsultacinės
paslaugos.

Kviečia atlikti praktiką
•

Buhalterio asistentas(ė).

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Lietuva.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Gintarė Naujokienė, Komunikacijos skyriaus vadovė
E. paštas: gintare.naujokiene@lammc.lt
Telefonas: 37067920860
Internetas: https://www.lammc.lt/lt
Facebook: https://www.facebook.com/people/Lietuvosagrarini%C5%B3-ir-mi%C5%A1k%C5%B3-moksl%C5%B3centras/100064845332047/

Apie

Papildoma informacija

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.

Praktika atliekama eksperimentiniuose laukuose ir / ar
laboratorijose.

Kviečia atlikti praktiką
•

Kviečiame atlikti praktiką agronomijos, miškotyros,
gamtos ir inžinerijos mokslų studentus.

Praktikos vieta:
Pasirinktame LAMMC padalinyje.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•

Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.
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Dainora Duobaitė, Personalo specialistė
E. paštas: d.duobaite@lku.lt
Telefonas: 37065998913
Internetas: https://lcku.lt/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kreditounija

Apie

Papildoma informacija

Vienija ir prižiūri 45 kredito unijas nares.

Darbo pobūdis praktikantui finansuose:
• Finansinių duomenų apdorojimas, skaičiavimai ir
analizė;
• Pagalba rengiant metines atskiras centrinės kredito
unijos ir grupės konsoliduotas finansines ataskaitas;
• Pagalba finansų analitikams rengiant įvairaus pobūdžio
ataskaitas vadovybei;
• Kiti finansų ir apskaitos departamento direktorės ir
finansų analitikų pavesti darbai.

Kviečia atlikti praktiką
•

Finansų analitikas.

Sąlygos
•
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•
•

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai;
MS Office pagrindai.
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Eugenija Nenartavičienė, Personalo projektų vadovė
E. paštas: E.Nenartaviciene@ltou.lt
Telefonas: 37069854237
Internetas: https://www.ltou.lt/lt/karjera
Facebook: https://www.facebook.com/VilniusAirportOfficial/

Apie

Papildoma informacija

Lietuvos oro uostai – tai Vilniaus, Kauno ir Palangos oro
vartus jungiantis tinklas, kuris organizuoja visų trijų oro
uostų plėtrą ir padeda vykdyti jų veiklą. Siekiame vis labiau
priartėti prie savo keleivio ir pasiūlyti jam didelę paslaugų
įvairovę ir aukštą aptarnavimo kokybę.

Kviečiema studentus atlikti praktiką Lietuvos oro
uostuose - Vilniuje arba Kaune. Galimybė atlikti praktiką
įvairiose administracinėse pozicijose (personalo valdymas,
komunikacija, finansai, inžinerija).

Kviečia atlikti praktiką
•

Įvairios.

Sąlygos
•
•
•
•
•

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

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai;
MS Office pagrindai.
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Jurga Urbanavičienė, komunikacijos specialistė
E. paštas: jurga.urbanaviciene@policija.lt
Telefonas: 869966335
Internetas: https://lpm.policija.lrv.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/lietuvospolicijosmokykla

Apie

Kita

Lietuvos policijos mokykla (LPM) – policijos profesinio
mokymo įstaiga, vykdanti policijos pareigūnų pirminį
ir tęstinį profesinį rengimą, organizuojanti ir vykdanti
formalųjį ir neformalųjį švietimą. LPM yra šiuolaikiška ir
pažangi mokymo įstaiga, turi modernią mokymo bazę, taiko
pažangius mokymo metodus, vykdo bendrus projektus su
Lietuvos ir užsienio partneriais.

Noras prisidėti prie unikalių aviacinių projektų..

Kviečia atlikti praktiką
•

Dalyvavimas įgyvendinant kūrybines idėjas policijos
pareigūno profesijos populiarinimo srityje.

Praktikos vieta:
Lietuva.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Kęstutis Juknis, Pirmininkas
E. paštas: info@sandrauga.lt
Telefonas: 837206597
Internetas: www.sandrauga.lt
Facebook: https://www.facebook.com/sandrauga

Apie

Kalbos įgūdžiai

Giname ir atstovaujame dirbančiuosius, jų interesus ir teises.

•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Kviečia atlikti praktiką
•

Teisininkas (-ė).

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kita
Praktikos galimybę galime suteikti nuo sekančių metų
(2022 m.)
Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.
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Daiva Launikonienė, Personalo vadovė
E. paštas: d.launikoniene@lytagra.lt
Telefonas: 37068238477
Internetas: https://lytagra.lt

Apie

Kalbos įgūdžiai

AB LYTAGRA - tai 6 bendroves, tarp jų ir 2 žemės ūkio
bendroves, vienijanti įmonių grupė, turinti 26 filialus
Lietuvoje ir Latvijoje. AB LYTAGRA yra viena stambiausių
kompanijų Lietuvoje. Įmonės filialuose vykdoma mažmeninė
prekyba nauja žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos
atsarginėmis dalimis, teikiamos žemės ūkio technikos
serviso paslaugos, veikia žemės ūkio technikos ekspozicijos,
dirba žemės ūkio technikos regionų vadybininkai. Tokiu būdu
įmonė stengiasi būti kuo arčiau savo klientų žemdirbių,
ūkininkų, žemės ūkio bendrovių ir visas savo paslaugas jiems
teikti kuo operatyviau.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

Serviso mechanikas.

Sąlygos
•
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.
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Daiva Launikonienė, Personalo vadovė
E. paštas: d.launikoniene@lytagra.lt
Telefonas: 37068238477
Internetas: https://lytagra.lt

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

AB LYTAGRA - tai 6 bendroves, tarp jų ir 2 žemės ūkio
bendroves, vienijanti įmonių grupė, turinti 26 filialus
Lietuvoje ir Latvijoje. AB LYTAGRA yra viena stambiausių
kompanijų Lietuvoje. Įmonės filialuose vykdoma mažmeninė
prekyba nauja žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos
atsarginėmis dalimis, teikiamos žemės ūkio technikos
serviso paslaugos, veikia žemės ūkio technikos ekspozicijos,
dirba žemės ūkio technikos regionų vadybininkai. Tokiu būdu
įmonė stengiasi būti kuo arčiau savo klientų žemdirbių,
ūkininkų, žemės ūkio bendrovių ir visas savo paslaugas jiems
teikti kuo operatyviau.

Kviečia atlikti praktiką
•

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Apskaitininkas/buhalteris.

Sąlygos
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti.
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Edita Velioniškienė, Personalo vadovė
E. paštas: evelioniskiene@mantinga.lt
Telefonas: 861341384
Internetas: WWW.MANTINGA.LT
Facebook: https://www.facebook.com/mantinga/

Apie

Papildoma informacija

Moderni šaldytos duonos ir užkandžių kompanija.

Esame didelė įmonė, turinti daug departamentų, kuriuose
dirba savo srities profesionalai, norintys pasisemti tikros
darbinės patirties studentai kviečiami atlikti būtinąją ar
savanorišką praktiką! Nerandate praktikos pagal savo
specialybę, bet manote, kad mūsų kompanijoje tokių
specialistų tikrai yra? Susisiekite!

Kviečia atlikti praktiką
•

Maisto- kokybės technologas, transporto, pirkimų,
pardavimų, marketingo vadybininkas.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Praktikos vieta:
Marijampolė.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
MS Office pagrindai.
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Monika Daunoravičiūtė, vadybininkė
E. paštas: odiseja@turinfo.lt
Telefonas: 37069803091
Internetas: https://musuodiseja.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/musuodiseja

Apie

Kalbos įgūdžiai

Turizmo įmonė, kuri savo veiklą vykdo šiose kryptyse:
kelionių ir ekskursijų organizavimas po Lietuvą, gidų ir
kelionių vadovų kursai, apgyvendinimo paslaugos - „Apple
Economy hotel“ viešbutis. Pastoviai kuriame ir atnaujiname
ekskursijas. Mūsų klientai pavieniai turistai, kolektyvai,
moksleiviai.

Kviečia atlikti praktiką
•

administratoriaus.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

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.
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Agnė Ribinskienė, Žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji
specialstė
E. paštas: agne.ribinskiene@nma.lt
Telefonas: 852526874
Internetas: www.nma.lt
Facebook: https://www.facebook.com/
nacionalinemokejimoagentura/?ref=br_rs

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) administruoja
didžiausią Lietuvai skiriamą Europos Sąjungos (ES)
paramos dalį, kasmet ūkininkams išmokame apie 800 mln.
Eur ES paramos. Turime apie 130 tūkst. klientų, kuriems
NMA administruojamos paramos lėšos suteikia galimybę
įgyvendinti geriausius sumanymus ir naujas idėjas savo
ūkiuose. Šiandien žemės ūkis – sparčiai besivystanti ūkio
šaka. Džiugu, kad prie žemės ūkio modernėjimo gali prisidėti
ir NMA. Nors NMA darbuotojai savo kasdieniame darbe
susiduria su nemažais iššūkiais ir didžiule atsakomybe, tai
atsiperka, kai matome savo darbo rezultatus – įgyvendintus
moderniausius projektus. Darbuotojai – didžiausias mūsų
turtas, ieškome aktyvių, ambicingų, nebijančių iššūkių ir
iniciatyvių naujomis idėjomis darbuotojų, kurie, prisidėję
prie šaunios mūsų komandos, galėtų kartu augti ir tobulėti.

•

Geri MS Office įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Kalba nebūtina.

Praktikos vieta:
Lietuva.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

darbas susijęs su nacionalinės ir ES paramos
administravimu.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•

Problemų sprendimas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti.
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Žydrė Lyčienė, Komunikacijos specialistė
E. paštas: zydre.lyciene@teismai.lt
Telefonas: 868585597
Internetas: www.teismai.lt
Facebook: https://www.facebook.com/LietuvosTeismai

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Nacionalinės teismų administracijos misija – siekti, kad
Lietuvos teismų sistemos institucijos veiktų efektyviai,
padėti užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą bei
teismų organizacinį savarankiškumą.

Kviečia atlikti praktiką
•

Informaciją
sekti
čia:
https://www.teismai.lt/
lt/nacionaline-teismu-administracija/karjerosgalimybes/99.

Sąlygos
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti.

•

Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Kritinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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Eglė Zakrienė, Administravimo skyriaus patarėja,
atsakinga už personalą
E. paštas: egle.zakriene@teismai.lt
Telefonas: 37069992654
Internetas: www.teismai.lt

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Institucija, aptarnaujanti LR teismus ir teismų savivaldą
(plačiau žr. www.teismai.lt)

Kviečia atlikti praktiką
•

Praktika Teismų veiklos skyriuje.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas;
Atsakingas, gebantis atlikti keletą užduočių per
nustatytą laiką.

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
IT sistemų išmanymas.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.
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Raimonda Norkutė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai
E. paštas: raimonda.norkute@ciurlionis.lt
Telefonas: 37061015880
Internetas: https://ciurlionis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/CiurlionioDailesMuziejus

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

1921 m. įsteigtas 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 kūrybinis palikimas, tapęs svarbia
lietuviškos tapatybės dalimi. M. K. Čiurlionis (1875–1911) –
profesionalus kompozitorius, dailininkas ir kultūros veikėjas,
savo kūryba liudijęs XX a. pr. Lietuvos meno modernumą.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus garsėja
turtingais ir nuolat papildomais meno rinkiniais. Muziejus
išsaugojo Lietuvai svarbių kūrėjų kūrybinius palikimus,
turtingas dvarų kolekcijas, Lietuvos bei pasaulio kultūros
paveldą. Per ilgus muziejaus gyvavimo metus sukauptose
kolekcijose šiuo metu priskaičiuojama 470 tūkst. eksponatų,
saugomų ir eksponuojamų net 9 padaliniuose Kaune ir
Druskininkuose.

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kita
Teisės studijos/programa.
Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•

Derinama individualiai. Praktikų vietos pagal
galimybes parenkamos įvairiuose muziejaus skyriuose
ir padaliniuose.

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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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/people/
Panemuni%C5%B3-regioninis-parkas/100064878932899/

Apie

Kita

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.

Noras pažinti kultūros paveldą ir veikti kultūros sirtyje.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

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

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

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.
Praktikos vieta:
Šilinė.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.
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Mindaugas Buožius, Koordinuojantis inžinierius
E. paštas: mindaugas@robotikosmokykla.lt
Telefonas: 868570144
Internetas: https://robotikosmokykla.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Robotikos.mokykla

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Neformalus švietimas ir nestandartinės elektroninės įrangos
gamyba, renginiai, robotika.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•
•
•
•
•

Inžinierius;
programuotojas;
mechatronikas;
dizaineris;
web dizaineris;
administratorius;
3D projektuotojas;
mokytojas.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Gali būti ir vidutiniai anglų kalbos įgūdžiai.

Papildoma informacija
Praktikos trukmė ir atlikimo grafikas labai lankstaus
pasirinkimo (jei yra studento poreikis), galimybė įsidarbinti
po praktiko su individualia veikla.
Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Motyvacija;
Laiko planavimas;
Gebėjimas taikyti turimas žinias įvairiose situacijose.
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Guoda Kasparienė, Personalo projektų vadovė
E. paštas: guoda@sneakybox-studios.com
Telefonas: 869209063
Internetas: https://sneakybox-studios.com/
Facebook: https://www.facebook.com/SneakyBox/

Apie

Sąlygos

SneakyBox yra žaidimų kūrimo studija, įsikūrusi Kaune,
Lietuvoje, o paslaugas teikianti visame pasaulyje. Įmonėje
dirba per penkiasdešimt įvairių sričių specialistų –
programuotojų, 2D/3D dalininkų, UI/UX dizainerių ir kitų
sričių ekspertų. Plati kompetencijų ir praktinių žinių Įmonė
fokusuojasi į žaidimų perkėlimo į žaidimų platformas nišą
– yra licenzijuota didžiausių pasaulio žaidimų platformų ir
konsolių (tokių Playstation, Xbox, Nintendo, Steam, Google,
Stadia, Atari ir AppStore) partnerė. Be šios, pagrindinės
verslo nišos užsienyje, SnekyBox taipogi kuria žaidimus inhouse ar teikia art-outsourcing paslaugas. Įmonės žaidimų
kūrimo ir perkėlimo portoflio platus ir spalvingas, tarp
paskutiniųjų projektų galima rasti šiuos projektus:
• Games porting (Beautiful Desolation, Atari Centipede:
Recharged, Rustler, Rock of Ages);
• Games development (Days of Doom, Hamster Universe);
• VR/AR (Goalkeeper VR Challenge, HurlVR).
Vietinėje, Lietuvos rinkoje įmonė daugiausiai bendradarbiauja
švietimo, edukavimo ir kultūros insitutcijomis, tokiomis
kaip muziejai, asociacijos, universitetai ir institutai ir
kt. SneakyBox, kuria virtualios ir papildytos realybės
sprendimus, mobiliąsias aplikacijas tradicinėms sritis ir
taip didina lankytoju, klientų įtrauktumą, sužaidybina
mokymosi procesą, suteikia galimybę patirti ir išbandyti
procesus, kurie realybėje būtų sunkiai įgyvendinami dėl
didelių finansinių ir laiko kaštų ir tokių būdų populiarina
geimifikaciją Lietuvoje. SneakyBox vysto ne tik žaidimų
srities, tačiau ir nežaidybinius sprendimus, skirtus įvairių
verslo sričių atstovams, pradedant nuo logistikos, miestų
judumo, e-komercijos, gynybos iki sveikatos, sporto sričių.
Nežaidybiniai sprendimai yra kuriami po InnerBox grupės
vardu.

Kviečia atlikti praktiką
•

Programuotojas.

•
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri programavimo įgūdžiai;
C# ir/arba C++ ir/arba Python/Javascript programavimo
žinios.

Kalbos įgūdžiai
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Lietuvių kalba.

Praktikos vieta:
Lietuva, Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
3 mėn..
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

69

Praktikos pasiūlymai
Grįžti į turinį | Back to content

Vaida Hermanė, Administratorė
E. paštas: info@solet.lt
Telefonas: 37064016500
Internetas: https://www.solet.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/SoletTechnics

Apie

Papildoma informacija

Tarptautinė tvarių energetikos sprendimų bendrovė. Kuriame
ir diegiame aukštos pridėtinės vertės sprendimus tvarios
energetikos srityje.

Labai laukiame jaunų, inovatyvių ir prie geresnės ateities
norinčių prisidėti studentų.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Projektavimas;
Marketingas;
Tarptautiniai projektai.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Kita
Domėjimasis žaidimais.
Praktikos vieta:
Lietuva.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Analitinis mąstymas;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Dovilė Kvedarienė, Personalo vadybininkė
E. paštas: dovile.kvedariene@gmail.com
Telefonas: 861806966
Internetas: https://www.solitek.lt/lt

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

SoliTek - mes žinome kaip saulės šviesa virsta elektra ir
nuolat ieškome efektyvesnių to panaudojimo būdų. Mes
patys gaminame saulės modulius ir galime įrengti saulės
elektrinę ant beveik bet kokio stogo.

Kviečia atlikti praktiką
•

Pardavimų skyrius.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

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

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Ne.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.
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JUSTINA MILASIUTE, KARJEROS KONSULTANTAS
E. paštas: justina.milasiute@swedbank.lt
Telefonas: 862055961
Internetas: https://www.swedbank.lt/about/careers/start/career
Facebook: https://www.facebook.com/SwedbankLietuvoje/

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Esame vienas iš Šiaurės ir Baltijos šalių bankų lyderių,
teikiantis visapusiškas finansines paslaugas daugiau nei 7
mln. privačių ir daugiau nei pusei milijono verslo klientų.
Beveik pusė jų yra Baltijos Šalyse. Esame moderni finansų
institucija, kuri savo veikloje vadovaujasi novatorišku
požiūriu į bankininkystę. Mūsų vizija - finansiškai stipri
ir tvari visuomenė. Šią viziją įgyvendiname su didele ir
šaunia komanda, kuri kasdieniame darbe vadovaujasi
pagrindinėmis mūsų vertybėmis: atvirumu, paprastumu ir
rūpestingumu. Kasdien dirbame tam, kad drauge tvarkyti
finansus būtų lengviau. Dirbti Swedbank – reiškia kurti vertę
mūsų klientams, kolegoms ir visuomenei.

Kviečia atlikti praktiką
•

Įvairios pozicijos
personalo.

nuo

klientų

aptarnavimo

iki

•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Rusų kalbos pagrindai.

Praktikos vieta:
Vilnius.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.
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Tadas Kertenis, CEO
E. paštas: tadas@tedo.lt
Telefonas: 865622116
Internetas: www.tedo.lt

Apie

Kalbos įgūdžiai

Internetinis kelionių portalas

Kviečia atlikti praktiką
•

Produkto kuratorius.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kritinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri programavimo įgūdžiai.
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Deividas Blockis, Personalo Vadovas
E. paštas: hiring.turbolt@gmail.com
Telefonas: 37065563066
Internetas: www.turbolt.lt

Apie

Papildoma informacija

Paslaugų teikimas JAV logistikos įmonėms dirbant nuotoliniu
būdu su krovininių sunkvežimių vairuotojais.

Daugiau informacijos mūsų puslapyje: www.turbolt.lt Taip
pat galima kreiptis telefonu.

Kviečia atlikti praktiką

Praktikos vieta:
Kaunas.

•

JAV Logistikos vadybininkas (-ė) (Anglų k.).

Sąlygos
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai;
MS Office pagrindai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.
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Vilma Miliauskienė, Personalo vadybininkė
E. paštas: personalas@vaga.lt
Telefonas: 869244855
Internetas: www.vaga.lt
Facebook: https://www.facebook.com/knygynutinklasVAGA

Apie

Asmeninės savybės

Knygynų tinklas „VAGA“ yra mažmeninės knygų prekybos
lyderis Lietuvoje. Didžiuojamės galėdami klientams pasiūlyti
platų, įvairaus žanro knygų asortimentą, gerą atmosferą
darbe ir puikiausią pasaulyje darbą - su knygomis.

•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•
•

Persolas;
leidyba;
komunikacija;
administravimas.

Sąlygos
•
•

Lankstus grafikas;
Sudaromos trišalės sutartys.

Praktikos vieta:
Vilnius, Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.
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Gintautas Vasiliauskas, Direktoriaus pavaduotojas
E. paštas: gintautas.vasiliauskas@vzf.lt
Telefonas: 37068242426
Internetas: www.vzf.lt
Facebook: www.facebook.com/zemesfondas/

Apie

Asmeninės savybės

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas – viena didžiausių ir
moderniausių įmonių Lietuvoje, šalies gyventojams, įmonėms
bei kitiems juridiniams asmenims teikianti visas geodezijos,
žemėtvarkos, teritorijų planavimo dokumentų rengimo,
projektavimo, nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų, patalpų,
statinių, inžinerinių statinių) kadastro duomenų nustatymo,
topografijos, miškotvarkos ir kitas panašias paslaugas. Įmonė
turi savo struktūrinius padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, Anykščiuose, Ignalinoje ir
Skuode.

Kviečia atlikti praktiką
•

Matininko padėjėjas.

•

Noras tobulėti.

Praktikos vieta:
Lietuva, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Utena,
Anykščiai, Ignalina.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos dvišalės sutartys;
Sudaromos trišalės sutartys.
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Izolda Baltutė, Personalo skyriaus vadovas
E. paštas: personalas@vmu.lt
Telefonas: 860730644
Internetas: https://www.vivmu.lt/lt/karjeros-galimybes/
Facebook: https://www.facebook.com/Valstybiniu.Misku.Uredija

Apie

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

Valstybinių miškų urėdija įkurta 2018 m., įgyvendinus
valstybinių miškų ūkio pertvarką ir apjungus 42 urėdijas.
Dabar įmonę sudaro 26 regioniniai padaliniai su 337
girininkijomis. Įmonės savininkė yra valstybė. Įmonės
savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija. Keli faktai: Patikėjimo teise valdo pusę
Lietuvos miškų – apie 1 mln. hektarų, iš kurių apie 200 tūkst.
hektarų yra draustiniai ir kiti saugomi miškai. Per metus
paruošia apie 3,6 mln. m3 žaliavinės medienos. Sukuria
stabilią grąžą valstybei – apie 40 mln. eurų per metus. Kasmet
atkuria apie 8500 hektarų valstybinių miškų ir įveisia apie
500 hektarus naujų. Per metus išaugina apie 50 mln. vienetų
miško sodmenų. Prižiūri apie 34 500 km miško kelių tinklą.
Prižiūri apie 2000 rekreacinių objektų.
Daugiau informacijos: https://www.vivmu.lt/lt/apie-mus/

•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Lietuva.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kviečia atlikti praktiką
•
•
•

Miškininkystėje;
GIS ir geodezijoje;
kraštotvarkoje ir kt..

Sąlygos
•
•
•
•
•

Lankstus grafikas;
Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.
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Kamila Morozienė, Administratorė
E. paštas: vdkaromuziejus@kam.lt
Telefonas: 837320765

Apie

Kalbos įgūdžiai

Vytauto Didžiojo karo muziejus yra karo istorijos
respublikinio muziejaus statusą turinti krašto apsaugos
sistemos įstaiga, nesiekianti pelno, vieša, kaupianti, sauganti,
tirianti, konservuojanti, restauruojanti, eksponuojanti ir
populiarinanti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos
valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, karų,
kariuomenės ir karo meno istoriją, taip pat jų poveikį
valstybės ir visuomenės raidai.

Kviečia atlikti praktiką
•

Priklausomai nuo studijų krypties.

•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Sąlygos
•
•
•
•

Paskutinių kursų studentas (-ė);
Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
Galimybė įsidarbinti;
Sudaromos trišalės sutartys.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.
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Julija Račaitė, vyresnioji tekstų rašytoja
E. paštas: jr@whatabout.agency
Telefonas: 867332382
Internetas: https://whatabout.agency/
Facebook: https://www.facebook.com/whatabout.lt/

Apie

Kita

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.

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.

Kviečia atlikti praktiką
•

SEO rašytojas (-a).

Sąlygos
•
•
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Kritinis mąstymas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

Praktikos vieta:
Kaunas.
Praktikos laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.
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Irma Bandzevičiūtė - Stankuvienė, Personalo vadovė
E. paštas: i.stankuviene@zalgirioarena.lt
Telefonas: 861215712
Internetas: www.zalgirioarena.lt / www.zalgiris.lt

Apie

Papildoma informacija

„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.

Praktikos laikotarpis netrumpiau nei 3 mėnesiai.

Kviečia atlikti praktiką

Praktikos laikotarpis:
6 mėn..

•
•
•

Renginių aptarnavimas;
komunikacija;
pardavimai.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Kita
Reikalingi geri rašymo įgūdžiai (gebėjimas rašyti be klaidų),
o dar svarbiau – noras mokytis, semtis žinių.
Praktikos vieta:
Kaunas.

Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar praktiką galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Kalbos įgūdžiai
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai.
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Gabrielė Šakinytė, Administratorė
E. paštas: info@tarptautinemokykla.lt
Telefonas: 862026446
Internetas: https://www.tarptautinemokykla.lt/

Apie

Kalbos įgūdžiai

Kalbų kursai (suaugusiems, vaikams ir įmonių darbuotojams),
tekstų vertimai.

Kviečia savanoriauti
•

Administratorė.

Sąlygos
•

Galimybė tobulėti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Laiko planavimas.

•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri rusų kalbos įgūdžiai.

Svanorystės vieta:
Vilnius, Klaipėda.
Svanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar savanorystę galima derinti su studijomis:
Taip.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
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Rasa Vaitkevičiūtė, Edukacinės veiklos organizatorė
E. paštas: r.vaitkeviciute@kvb.lt
Telefonas: 837281859
Internetas: https://www.kvb.lt/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kvb.lt

Apie

Kita

Kalbų kursai (suaugusiems, vaikams ir įmonių darbuotojams),
tekstų vertimai.

Esame didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali
biblioteka, kuri gyvuoja jau 70 metų. Bibliotekoje dirba
daugiau nei 200 įvairių sričių profesionalų: aptarnavimo
specialistai, bibliografai, knygrišiai, informacijos vadybininkai,
IT specialistai, projektų vadovai, komunikacijos specialistai
ir kiti. Galimybių save realizuoti bibliotekoje randa įvairaus
išsilavinimo, charakterio, požiūrio žmonės.

Kviečia savanoriauti
•

Savanorystė Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Sąlygos
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti.

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•

Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Laiko planavimas.

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.

Jei TU:
• Kūrybingas,
• Iniciatyvus,
• Veiklus,
• Ir nori atrasti save
Tapk bibliotekos savanoriu!
Svanorystės vieta:
Kaunas.
Svanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar savanorystę galima derinti su studijomis:
Taip.
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Vėjūnė Sudarytė, Edukacijos skyriaus vedėja
E. paštas: v.sudaryte@kaunomuziejus.lt
Telefonas: 861701059
Internetas: https://kaunomuziejus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/KaunoMiestoMuziejus

Apie

Kalbos įgūdžiai

Kauno miesto muziejus – tai trys mums labai svarbūs ir mus
nusakantys žodžiai: mes mylime Kauną ir jo turtingą istoriją;
mes norime kartu tirti ir ieškoti atsakymų, kas yra ir kaip veikia
miestas; mes siekiame kurti šiuolaikišką muziejų, kuriame
būtų gera miestiečiams ir miesto svečiams. Muziejų, kuris
pasakotų ne tik apie Kauno istoriją, tačiau ir Kauno istorijas
– patirtas mūsų ir mūsų protėvių, išgirstas bei regėtas miesto
aikštėje ar namuose, garsias ar dar niekam nežinomas.
Saugodami Kauno istorijas ir įkvėpti jų, mes įsipareigojame
kauniečiams ir miesto svečiams kurti erdvę pažinti, įsitraukti,
dalintis, burtis, kalbėtis. Visa tai atrasti kviečiame penkiuose
sparčiai atsinaujinančiuose skyriuose, skirtuose visiems, kam
Kaunas ir jo istorijos galėtų būti brangios.

Kviečia savanoriauti
•

pagalba ruošiantis ir įgyvendinant renginius, darbas su
lankytojais ir jų srautų koordinavimas, komunikacijos
srities užduotys, interjero atnaujinimas, auditorijų
tyrimai, istorinių tekstų rengimas, kt.

Sąlygos
•
•
•
•

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

Asmeninės savybės
•
•
•
•
•
•
•

Analitinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Motyvacija;
Atsakingumas.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
•
•

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Geri MS Office įgūdžiai.

•
•

Geri anglų kalbos įgūdžiai;
Geri (anglų, rusų, vokiečių, lenkų) kalbos įgūdžiai
reikalingi savanoriams, kurie nori veiklą vykdyti
lankytojų aptarnavimo srityje.

Papildoma informacija
Tautinės muzikos ir K. ir M. Petrauskų skyriuose asmenų
su judėjimo negalia patogumui turime keltuvus, tačiau
kontaktinės savanoriškos veiklos pozicijos nėra pilnai
pritaikytos asmenims su įvairiais specialiaisiais poreikiais

Kita
Esame didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali
biblioteka, kuri gyvuoja jau 70 metų. Bibliotekoje dirba
daugiau nei 200 įvairių sričių profesionalų: aptarnavimo
specialistai, bibliografai, knygrišiai, informacijos vadybininkai,
IT specialistai, projektų vadovai, komunikacijos specialistai
ir kiti. Galimybių save realizuoti bibliotekoje randa įvairaus
išsilavinimo, charakterio, požiūrio žmonės.
Jei TU:
• Kūrybingas,
• Iniciatyvus,
• Veiklus,
• Ir nori atrasti save
Tapk bibliotekos savanoriu!
Svanorystės vieta:
Lietuva, Kaunas. Dalis užduočių gali būti įgyvendinamos
nuotoliniu būdu, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.
Svanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar savanorystę galima derinti su studijomis:
Taip.
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Erika Žilinskaitė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: erika@maistobankas.lt
Telefonas: 868348418
Internetas: https://www.maistobankas.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/maistobankas

Apie

Asmeninės savybės

Mūsų misija – kovoti su maisto švaistymu ir maistu padėti
stokojantiems.
„Maisto bankas“ yra atvira, nešališka ir nepriklausoma
nevyriausybinė organizacija, besiremianti geros valios
žmonių ir socialiai atsakingų įmonių pagalba. „Maisto
bankui“ labai reikalinga Jūsų savanoriška pagalba. Jei galite
bent keletą valandų per savaitę skirti kilniam tikslui – padėti
skurdžiai gyvenantiems žmonėms ir gelbėti atliekamą
tinkamą vartoti maistą – prisijunkite.

Kviečia savanoriauti
•
•
•

Savanoris vairuotojas;
maisto rūšiuotojas;
paketų dalintojas.

Sąlygos
•
•

•
•
•
•
•

Problemų sprendimas;
Darbo komandoje įgūdžiai;
Noras tobulėti;
Geras fizinis pasirengimas;
Motyvacija.

Svanorystės vieta:
Kaunas.
Svanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar savanorystę galima derinti su studijomis:
Taip.

Galimybė tobulėti;
Sudaromos dvišalės sutartys.
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Ieva Stogevičiūtė, Komunikacijos ir plėtros vadovė
E. paštas: jaunimas.vaikams@gmail.com
Telefonas: 862912346
Internetas: www.latgaja.lt
Facebook: www.facebook.com/lietuvos.atgaja

Apie

Papildoma informacija

Kūrybinė vaikų ir jaunimo stovykla „Lietuvos atgaja“
veikia jau 30 metų. Įkurta kaip kultūrinė stovykla pasaulio
lietuvių vaikams, šiandien Atgaja vaikus ir jaunimą kviečia
stiprinti emocines-socialines kompetencijas, naujai atrasti
šalies kultūrą, istoriją, lietuviškąjį tapatumą, kurti stiprius
tarpusavio ryšius.

Vadovų-savanorių atrankos vyksta vasarį–kovą, mokymai –
kovą–gegužę. Savanoriaujama vienoje pasirinktoje vasaros
stovyklos pamainoje.

Kviečia savanoriauti

Svanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai.

•

Stovyklos vadovas-savanoris.

Sąlygos
•
•
•
•

Galimybė tobulėti;
Galimybė įsidarbinti;
Galimybė apgyvendinti;
Sudaromos dvišalės sutartys.

Svanorystės vieta:
Lietuva.

Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar savanorystę galima derinti su studijomis:
Taip.

Asmeninės savybės
•
•
•

Noras tobulėti;
Motyvacija;
Smalsumas, atvirumas patirčiai ir ryšių su vaikais
kūrimui.
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Asta Zenkevičienė, rinkodaros specialistė
E. paštas: asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt
Telefonas: 868414823
Internetas: www.maironiomuziejus.lt
Facebook: https://www.facebook.com/maironio.lietuviu.
literaturos.muziejus

Apie
Maironio lietuvių literatūros muziejus įsikūręs Kauno
senamiesčio širdyje, vėlyvojo baroko (rokoko) stiliaus
rūmuose, kuriuos 1909 m. nusipirko kunigas, poetas Jonas
Mačiulis-Maironis (1862–1932). Muziejaus lankytojams atviri
aštuoni Poeto memorialiniai kambariai, mansarda, Maironiui
skirta ekspozicija su išskirtinai vertingais eksponatais,
žaidimais, filmais ir net žiūronu (!), išpuoselėtas sodas bei
gotikiniai XV–XVI a. rūsiai, kurie yra vieni seniausių Kaune.
Pravėrus Maironio buto duris, suskamba kanklės ir pasigirsta
kompozitoriaus Juozo Naujalio ir Maironio dainos „Lietuva
brangi“ melodija. Dailūs senoviniai baldai, raudono aksomo
sofos, spintos pilnos retų knygų, puošnūs laikrodžiai,
skulptūros, paveikslai ir pats Maironis, žvelgiantis iš portretų,
pasitinka lankytoją kaip mylimą ir laukiamą svečią savo
memorialiniame bute. Didžiojoje svetainėje – dailininko
Tado Daugirdo sukurti ornamentai; Darbo kambaryje – Art
Deco stiliaus piešiniai; Raudonojoje svetainėje – ankstyvojo
rokoko stiliaus dekoras. Maironio butą lankytojai gali apeiti
ratu ir pamatyti ne tik reprezentacinius, bet ir šeimos
kambarius, tarp jų ir virtuvę.
Šalia Maironio buto, net septyniose salėse, pristatyta visa
lietuvių literatūros istorija! Nuo Martyno Mažvydo iki Jurgos
Ivanauskaitės! Net nepastebėsite kaip įsisuksite į pasakojimų
verpetą – rankraščiai, autentiškos knygos, autorių asmeniniai
daiktai, gausi audioteka su žinomų aktorių balsais, filmukai,
terminalai, kviečiantys dalyvauti ir stipri emocija, kuri tarsi
vaiką už rankos, ves per literatūros istoriją.
Maironio lietuvių literatūros muziejui priklauso šie padaliniai:
Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namai-muziejus, Juozo
Grušo namai-muziejus, Vaikų literatūros muziejus, Juozo
Tumo-Vaižganto butas-muziejus, Balio ir Vandos Sruogų
namai-muziejus.
Muziejuose vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai, knygų
pristatymai, parodos, filmų peržiūros, skaitomos paskaitos ir
kita kultūrinė veikla.

Kviečia savanoriauti
•

veikla įvairiuose kultūriniuose renginiuose.

Sąlygos
•
•
•
•

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

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.

Svanorystės vieta:
Kaunas.
Svanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar savanorystę galima derinti su studijomis:
Taip.
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Žydrė Lyčienė, Komunikacijos specialistė
E. paštas: zydre.lyciene@teismai.lt
Telefonas: 868585597
Internetas: www.teismai.lt
Facebook: https://www.facebook.com/LietuvosTeismai

Apie

Asmeninės savybės

Nacionalinės teismų administracijos misija – siekti, kad
Lietuvos teismų sistemos institucijos veiktų efektyviai,
padėti užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą bei
teismų organizacinį savarankiškumą.

Kviečia savanoriauti
•

Savanoriai teismuose,
lankytojams.

Sąlygos
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti.

kurie

padeda

teismo

•
•
•
•

Kritinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Geri komunikaciniai įgūdžiai;
Motyvacija.

Svanorystės vieta:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė.
Svanorystės laikotarpis:
12 mėn.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Ne.
Ar savanorystę galima derinti su studijomis:
Taip.
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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/people/
Panemuni%C5%B3-regioninis-parkas/100064878932899/

Apie

Papildoma informacija

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.

•

Kviečia savanoriauti
•
•
•

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

Sąlygos
•
•

Lankstus grafikas;
Galimybė tobulėti.

Asmeninės savybės
•

Noras tobulėti

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);
• teikti gido paslaugas lankytojų centre;
• vesti ekskursijas, edukacijas;
• 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.
Svanorystės vieta:
Šilinė ir parko teritorija.
Svanorystės laikotarpis:
Derinama individualiai.
Ar pritaikyta neįgaliesiems:
Taip.
Ar savanorystę 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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