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ĮVADINIS ŽODIS
Studente,
šiemet Vilniaus universiteto Karjeros dienos mus pasitinka kitaip
– nuotoliu, tačiau ne ką prastesnės – programoje kupina veiklų,
tokių kaip greitieji darbo pokalbiai, bekontaktė kontaktų mugė,
įvairios paskaitos bei praktiniai užsiėmimai.
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) tęsia tradiciją organizuoti Karjeros dienas, nes mato tikslą ugdyti studentus,
gebančius būti kūrybiškais, atvirais, besidominčiais specialistais,
kuriems svarbu ugdyti profesinius gebėjimus.
Karjeros dienos – tai galimybė siekti savo svajonių, susipažinti su galimais darbdaviais, ieškoti ir galbūt klysti – juk šis studijų laikas Universitete yra etapas, kai gali ieškoti to, kas Tau labiausiai patinka.
Kviečiu pasinaudoti puikia galimybe ir žengti naujus žingsnius karjeros kelyje.
Vieningai Už Studentų Ateitį!
Justas Kvedaravičius
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas
Studente,
Po metų pertraukos Vilniaus universiteto Karjeros dienos ir vėl
sugrįžta, kad leistų Tau ir toliau užtikrintai keliauti savo karjeros keliu. Net ir susidarius neįprastai epidemiologinei situacijai
pasaulyje, tikrai labai smagu ir gera širdžiai žinoti, jog būtent Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) organizuojamas
didžiausias renginys atranda naujų būdų, kaip tęsti savo gyvavimą
net ir pandemijos laikotarpiu.
Pačios renginio veiklos per daug nepasikeitė – dalyvių lauks tiek paskaitos, interaktyvios veiklos,
tiek greitieji darbo pokalbiai ir „bekontaktė“ kontaktų mugė Gather platformoje. Pasikeitė tik veiklų
pateikimo būdas, kadangi viskas vyksta saugioje nuotolinėje erdvėje.
Tikrai džiaugiuosi, jog kartu su savo šaunia Vilniaus universiteto Karjeros dienų komanda šiemet
galime pasiūlyti visiems renginio dalyviams, išbandyti save ir ugdyti savo karjeros žinias. Nesidrovėk
lipti per skirtingus barjerus savo karjeros link!
Vieningai Už Studentų Ateitį!
Edgaras Kodis
Vilniaus universiteto Karjeros dienų projekto ir renginių vadovas
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KARJEROS DIENOS

Tavo karjeros pradžia !
Vilniaus universiteto Karjeros dienos – vienas svarbiausių ir daugiausiai dėmesio susilaukiančių
Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės (VU SA) renginių organizuojamas jau keturioliktus metus iš eilės.
Į vieną vietą suburiamas didelis kiekis įmonių, bei jų atstovų, ir daugiau nei 10 000 Vilniaus universiteto studentų. Renginio tikslas – supažindinti dalyvius su šiuolaikinės darbo rinkos veikėjais, o
įmonėms pasiūlyti galimybę prisistatyti ir pabendrauti su būsimais savo srities specialistais.
Jau tradicija tapęs kasmet organizuojamas renginys – vienintelis tokio tipo susibūrimas Lietuvoje. Šiemet, pirmąkart Vilniaus universiteto Karjeros dienų istorijoje, šis renginys sugrįžta po metų
pertraukos ir keliasi į virtualią erdvę. Būtent gegužės 3 – 7 dienomis, šių metų organizatorių ir savanorių komanda kvies kiekvieną apsilankyti įvairiose veiklose:
•
•
•
•
•
•

„Bekontaktė“ kontaktų mugė Gather platformoje;
Greitieji darbo pokalbiai su įvarių įmonių atstovais;
Paskaitos;
Interaktyvios veiklos;
Hakatonas;
Uždaromoji diskusija.

Persikėlimas į virtualią erdvę šiemet leido Vilniaus universiteto Karjeros dienų organizatorių komandai suteikti lengvesnę prieigą prie šių metų renginio visiems Lietuvos studentams ir įmonių
atstovams, pašalinant didelių atstumų barjerus. Per šių metų Karjeros dienų renginį visose veiklose galima dalyvauti iš savo namų ir vis tiek patirti būtent tai, ką galima būdavo patirti gyvame
renginyje.
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ĮMONIŲ
KATALOGAS

ADFORM

Esame 2002 m. įkurta skandinavų įmonė, kuri veikia daugiau nei 25 pasaulio šalyse, viršija 600 darbuotojų skaičių, turi 8 duomenų centrus ir daugiau nei 30 tūkst. klientų, tarp kurių – tokie žinomi
vardai kaip BMW, „Vodafone“ ir Vokietijos geležinkelių įmonė „Deutsche Bahn AG“. 2006 metais
„Adform“ į Lietuvą atvedė jos talentai, tuomet įsikūrė pirmasis mūsų biuras užsienio mieste - Vilniuje.
Šiuo metu čia, Vilniuje ir Kaune, buriasi didžiausia, daugiausiai darbuotojų turinti centrinė
„Adform“ dalis su daugiau nei 350 darbuotojų, kurių didžioji dalis – IT, produktų kūrimo ir valdymo, finansų, klientų aptarnavimo komandos.

Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
Dabar aktyviai ieškome šių specialistų - programinės įrangos inžinerių (Software Engineer) dirbti
.NET, JavaScript, ir kt. kalbomis.
Taip pat ieškome projektų valdymo
specialistų, reklamos aptarnavimo ir
programavimo specialistų, platformos palaikymo specialistų, finansų
apskaitos secialistų. Neturi patirties,
bet turi labai daug noro? Kviečiame
būti aktyviems, drąsiems ir prisijungti
prie mūsų!
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ADFORM

Kviečiame nuolatos sekti apmokamos praktikos ir darbo pasiūlymus mūsų
karjeros puslapyje join.adform.com

Ko tikitės iš potencialių darbuotojų?
Mes, „Adform“, visada laukiame sumanių, smalsių ir atvirų jaunuolių,
kurie nori dirbti komandoje ir siekti ambicingų rezultatų drauge. Tikimės, jog kandidatui yra įdomus
skaitmeninės reklamos pasaulis bei
jo užkulisiai – reklaminiai skydeliai,
reklamos aukcionai, sėkmės algoritmai ir dar daugiau.
Taip pat, tikimės, jog potencialus kandidatas nori mokytis ir tobulėti, siekti
užsibrėžtų tikslų ir priklausyti globaliai „Adform“ bendruomenei, kurioje
komunikacija vyksta anglų kalba. Tad
anglų kalbos žinios – rašytinės ir žodinės yra labai reikalingos.

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Didžiuojamės turėdami VU alumnų, kurie sėkmingai kuria savo karjerą kartu su mumis.
Turime įkvepiančių sėkmės istorijų, kuomet „Adform“ darbuotojai užaugo nuo platformos
specialistų, iki produkto plėtros skyriaus vadovo/-ės, ar iki komandos lyderio/-ės.
Taip pat džiaugiamės turėdami kasmetinį darbuotojo įvertinimo ciklą, kurio dėka užtikriname, kad mūsų darbuotojai tobulėtų, įgytų reikalingų žinių mokymuose ir stažuotėse, keistų
karjeros kryptį įmonės viduje.
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ADFORM

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
•
•

•

Esame unikalus produktas Lietuvos rinkoje - „Adform FLOW“, integruotos rinkodaros
platforma, kurioje po vienu „stogu“ sudėti visi skaitmenizuotos reklamos įrankiai ir
galimybės;
„Adform“ biurai įsikūrę tokiuose didmiesčiuose kaip Londonas, Hamburgas, Kopenhaga, Niujorkas, Sidnėjus, ir kt. Pasibaigus karantinui ir toliau aktyviai planuosime keliones
ir komandiruotes pas kolegas užsienio miestuose, tam net turime „Adform“ vardinius
lagaminus!
Mes puoselėjame „home feel” kultūrą prie kurios prisideda mūsų darbuotojai! Iki karantino turėjome daugiau nei 20 šuniukų atkeliaujančių į ofisą kasdien kartu su savo šeimininkais, taip pat organizavome kas savaitinius pusryčius, ir auginome gėles, bazilikus
bei pomidorus biuro patalpose.

Kontaktai:
Talent Acquisition
el. p. TalentAcquisition@adform.com
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MOODY’S

Esame pasaulinė investicinių paslaugų kontroliuojančioji įmonė. Vertinant riziką suteikiame organizacijoms galimybę priimti geresnius sprendimus. Moody’s taip pat yra kreditų reitingų agentūra,
atliekanti tarptautinius valstybių ir bendrovių tyrimus, nagrinėja jų gebėjimą įvykdyti skolinius įsipareigojimus. Su 11 000 darbuotojais iš daugiau nei 40 šalių, „Moody’s“ jungia daugiau nei šimtmečio patirtį finansų rinkose.

Mūsų duomenys, analitiniai sprendimai ir įžvalgos padeda sprendimus
priimantiems asmenims nustatyti galimybes ir valdyti verslo su kitais riziką.
„Moody’s Lietuva“ įsteigta 2019 m. siekiant paremti „Moody’s“ augimo strategiją EMEA regione. Vilniaus miestas buvo pasirinktas dėl aukštos kvalifikacijos darbo jėgos, taip pat investicijų į
„Fintech“, IT ir kibernetinį saugumą, kurie visi atitinka „Moody’s“ automatizavimo ir skaitmeninimo tikslus.
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MOODY’S
Mūsų darbo kategorijos:
• Kreditų analizė ir
tyrimai;
• Inžinerija ir technologijos;
• Pardavimai ir rinkodara;
• Produktų kūrimas;
• Įmonių paslaugos;
• Tvarumas / ESG.
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje/organizacijoje?
Mes tikime, kad mūsų įtraukties kultūra padeda mums pasiekti tikslą padėti žmonėms priimti geresnius sprendimus. Didžiuojamės būdami įvairialypė ir pasaulinė komanda ir pripažįstame, jog
turime atlikti svarbų vaidmenį investuodami į bendruomenes, kuriose dirbame, ir todėl, kad esame
ambicingi įdarbinti ir išlaikyti geriausius talentus ateityje.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?
„Moody’s“ tikslas yra
dirbti su
talentingais ir skirtingais asmenimis, kurie nori
daryti įtaką pasaulyje.
Mes
siūlome konkurencingus atlygius ir privalumus, skirtus padėti
kiekvienam darbuotojui plėtoti
savo karjerą ir augti mūsų įmonėje.
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MOODY’S
Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Mes turime įvairias darbuotojų išteklių grupes (Employee Resource Groups/ERG), kurios teikia
tinklų ir profesinio tobulėjimo galimybes įvairioms „Moody’s“ grupėms:
• „Moody’s Women’s ERG“ - siekiama pagerinti moterų profesionalų įdarbinimą, išlaikymą ir profesinį tobulėjimą.
• „Moody’s Women in IT”IT” remia moterų vystymąsi technologijų srityje, kurdama tinklus, įsitraukdama į švietimą ir ugdydama profesinį augimą.
• „Moody’s Generation ERG“ - siekia panaudoti mūsų kelių kartų darbo jėgos energiją,
įžvalgas ir patirtį.
• LGBTA ERG - pasisako už darbo aplinką, kurioje gerbiami, palankiai vertinami ir palaikomi lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių asmenų specialistai.
• „Moody’s Minds ERG“ - siekia puoselėti „Moody’s“ kultūrą, kurioje visi darbuotojai
turi teisę aptarti ir valdyti savo psichinę sveikatą.
• „Moody’s Multicultural ERG“ - siekia pritraukti įvairius talentus, skatindamas etniškai
skirtingų „Moody’s“ darbuotojų įdarbinimą, profesinį tobulėjimą ir tinklų kūrimo
galimybes.
• „Moody’s Veterans ERG“ - pripažįsta ir palaiko „Moody’s“ ir mūsų bendruomenėse
esančius veteranus, aktyvius kariškius ir kariškių šeimas.

Kontaktai:
Vytautė Syvokė;
el. p. vytaute.syvoke@moodys.com
el. p. careers.moodys.com
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BANKERA

Lietuvių įkurta finansinių technologijų (fintech) įmonė „Bankera“ privatiems ir verslo klientams
visoje Europoje teikia sąskaitų, mokėjimo kortelių bei kitas finansines paslaugas. Mūsų platformoje
privatiems klientams pinigų pervedimų, mokėjimo sąskaitų bei „Visa“ mokėjimo kortelių paslaugos
teikiamos nemokamai, o verslo klientams – bene konkurencingiausiomis kainomis rinkoje.
2020 metais „Bankera“ sukurtas smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo sprendimas buvo
pripažintas geriausiu Europos Komisijos inicijuotame hakatone, o tais pačiais metais vykusiame „Fintech Week Lietuva“ renginyje „Bankera“ pripažinta geriausią fintech sprendimą
verslui sukūrusia įmone.
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Galime pasiūlyti ne tik lanksčias ir geras darbo
sąlygas, dinamišką ir įdomų darbą, bet ir karjeros
galimybes. Įmonė turi nemažai sėkmės istorijų,
kuomet jaunuoliai, savo karjerą pradėję nuo vertėjų, analitikų ar klientų aptarnavimo specialistų,
šiandien eina atsakingas pareigas vadovaujančiose
pozicijose.
Mūsų komandos nariams sudaromos galimybės nuolat semtis žinių ir tobulėti: mokytis ne tik
įmonės viduje, dirbant su savo srities profesionalais, bet ir išorėje – dalyvaujant seminaruose bei
konferencijose.
Kokius reikalavimus keliate potencialiam darbuotojui?
„Bankera“ komandoje – daug žmonių, kurie į darbą žiūri ne formaliai, bet kaip į savęs realizavimą, būdą išmokti naujų dalykų. Norintys pradėti savo karjerą fintech sferoje nuo „pažink savo
klientą“ pareigybės, turėtų pasižymėti atidumu, kruopštumu, gerais anglų kalbos įgūdžiais. Labai
svarbi pati kandidato motyvacija, gebėjimas kokybiškai, neatmestinai atlikti paskirtas užduotis.
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BANKERA
Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
Sparčiai augantis „Bankera“ klientų ratas ir kuriamos naujos paslaugos skatina didinti ir darbuotojų komandą. Šiuo metu Lietuvoje stiprinamos įvairių sričių komandos, bet labiausiai kviečiami
prisijungti „pažink savo klientą“ specialistai bei Java, React, Kotlin, Swift, GO, PHP, Node.js, Lua
bei kitų programavimo kalbų specialistai.
Į savo komandą kviečiame ne tik finansininkus ar programuotojus. Siekiame sudaryti geras sąlygas kopti karjeros laiptais teisės, psichologijos, rinkodaros, grafinio dizaino, užsienio kalbų ar
kitas studijų kryptis pasirinkusiam jaunimui.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Šiuo metu esame bene sparčiausiai darbuotojų skaičiumi auganti fintech įmonė Lietuvoje. Savo darbuotojams siūlome ne tik galimybes įsidarbinti ir dirbti nuotoliniu būdu, lanksčiai derinti studijų ir
darbo laiką, bet ir daug kitų papildomų naudų.
„Bankera“ darbuotojams suteikiami papildomi apmokami laisvadieniai mokslams, papildomos atostogų dienos. Kolegos dalyvauja
tiesioginiuose ir virtualiuose komandų formavimo renginiuose. Darbuotojai taip pat turi
galimybę nemokamai įsigyti „Bankera“ mokėjimo kortelę ir kitas paslaugas. Įmonėje nuotoliniu būdu organizuojamos treniruočių sesijos
su kineziterapeutais. Švenčių ir gyvenimo
įvykių progomis darbuotojams skiriamos specialios dovanos.
Kontaktai:
el.p. careers@bankera.com
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BENTLEY SYSTEMS

„Bentley Systems“ („Nasdaq: BSY“) –
pirmaujanti pasaulyje įmonė, teikianti
įvairiapusius programinius sprendimus
infrastruktūros palaikymui. Mes kuriame
novatorišką programinę įrangą, skirtą tobulinti pasaulio infrastruktūrą ir palaikyti pasaulio ekonomiką bei aplinką. Mūsų
pramonėje pirmaujančius programinės
įrangos sprendimus įvairios organizacijos ir profesionalai naudoja kelių, tiltų,
geležinkelio, tranzito, vandens, nuotekų,
viešųjų darbų ir komunalinių paslaugų,
pastatų ir miestelių bei pramonės objektų
projektavimui, statybai ir eksploatavimui.

Mes
siūlome
naudojant
“MicroStation“ grįstas programas modeliavimui, „ProjectWise“ - projektų pristatymui, „AssetWise“ - turto ir
tinklo našumui bei „iTwin“
platformą
skaitmeniniams
infrastruktūros
dvyniams.
„Bentley Systems“ dirba daugiau nei 4000 kolegų 72-oje
šalyse ir metinės pajamos sieka
apie 800 milijonų.
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BENTLEY SYSTEMS
Ar tu nori dirbti iššūkių kupiną darbą bei kiekvieną dieną priiminėti svarbius sprendimus? Ar turi
patirties rašyti kodą naudojant C++, .Net, mobile, web ar „Cloud“ technologijas? Jei taip, prisijunk
prie mūsų draugiškos komandos! Gali atsiųsti mums savo gyvenimo aprašymą, bet dar paprastesnis
būdas pas mus patekti – sudalyvauti CODING CHALLENGE (https://bit.ly/3gRSVk2)
(https://bit.ly/3gRSVk2).. Tai puiki
galimybė:
•
•
•
•
•
•
•

Atliksi realias užduotis iššūkius keliančiuose
projektuose ir naudosi naujausias technologijas;
Turėsi asmeninį mentorių, kuris visada tave palaikys;
Siūlome lankstų darbo grafiką, kai galima
derinti darbą ir studijas;
Trišalė sutartis su universitetu nėra privaloma;
Savo praktikantams mes mokame atlyginimą;
Daugelis praktikantų „Bentley Systems“ gauna
pasiūlymą pasilikti po praktikos įmonėje;
Pažadame, bus ne tik darbo bet ir linksmybių!

Bentley Systems siūlo praktikos ir darbo galimybes tiek Vilniuje tiek Kaune.

Po sėkmingos praktikos, geriausiems praktikantams yra siūloma toliau tobulėti absolventų tobulinimo programoje.
Programinės įrangos inžinierių absolventų programa (GDP) yra skirta auginti būsimą
„Bentley Systems“ kartą. Po praktikos, pirmus dvejus metus praktikantai praleidžia įmonėje
4 kartus rotuodami/keisdami skirtingas komandas. Tai puiki galimybė susipažinti su pažangiausiomis technologijomis ir įgyti daugiau techninių žinių, kurios suteiks plačias galimybes
tobulėti. Kiekvienam praktikantui bus priskirtas mentorius, kuris visada padės ir pasidalins
savo žiniomis.

Kontaktai:
www.bentley.com

el.p. praktika@bentley.com
tel. +370 604 48289
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CITCO

„Citco“ yra pasaulinė investicinių fondų bei su jais susijusio turto valdymo paslaugų lyderė, turinti 80 biurų visame pasaulyje. Turėdami daugiau nei 1 trilijoną USD administruojamo turto, mes
teikiame visapusiškus sprendimus ir išskirtines paslaugas, kad patenkintume klientų poreikius.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Citco“, apsilankykite www.citco.com.
Kokios pozicijos siūlomos potencialiems
darbuotojams?
Mes siūlome įvairius vaidmenis kiekvieno Jūsų karjeros pradžiai - buhalteris /
mokėjimų – iždo specialistas / jaunesnysis teisininkas / operacijų asistentas. Taip
pat raginame Jus prisijungti prie mūsų
„Citco Vilnius“ stažuočių programos. Patikrinkite daugiau Citco Vilnius turimų
pozicijų svetainėje Citco.com/careers ir
aplikuokite internetu.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Kaip svarbus „Citco“ komandos narys, suremsite
pečius su pripažintais savo srities profesionalais
bei teiksite aukščiausio pasaulinio lygio paslaugas
kompleksinėms mūsų klientų fondų struktūroms.
Taip pat dirbsite su tarptautinėmis įmonėmis,
korporacijomis ir privačiais klientais, teikdami
jiems įvairiapusę paramą bei konsultacijas. Jus
būsite pagrindinis įmonės turtas bei užtikrinsite
tiek jos, tiek mūsų klientų sėkmingą augimą.
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CITCO
Ko tikitės iš potencialų kandidatų?
•
•
•
•

Jūs esate ištroškęs mokytis naujų dalykų!
Jūs esate energingas ir pasiruošęs viską padaryti!
Jūs gerai mokate anglų kalbą.
Esate teisės / finansų / ekonomikos / verslo administravimo / matematikos ar panašaus dalyko studentas arba absolventas.

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Mes skatiname žmones augti bei tobulėti mūsų organizacijoje. Šiam
tikslui taikome pažangiausias pasaulines metodikas bei mokymų programas, kurios yra orientuotos tiek į
profesinių žinių gilinimą, tiek ir į asmenybinių kompetencijų auginimą.
„Citco“ gali pasiūlyti augimą savo srityje, persikvalifikavimo bei tarptautinės patirties galimybes.

Kontaktai:
www.citco.com/careers
el. p. recruitment-Vilnius@citco.com
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COGNIZANT

Cognizant yra viena iš pirmaujančių profesionalių paslaugų kompanijų, transformuojanti klientų
verslo, veiklos ir technologijų modelius, pritaikant juos skaitmeninei erai. Esame tarpautinė įmonė
dirbanti su klientais iš įvairių šalių, pagrindiniai mūsų klientai- Skandinavijos šalys. Vienas iš unikalių Cognizant Lithuania aspektų – skandinavų kalbų akademija, kurioje darbuotojai vos per šešis
mėnesius išmokomi kalbos pagrindų tuo tarpu gaunant atlyginimą.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam kandidatui?
Cognizant Lithuania neturime idealaus kandidato portreto. Mūsų centre vietą atranda įvairiausi
žmonės, nepriklausomai nuo to ką studijavo ar kokį
karjeros kelią turėjo iki Cognizant. Mūsų įmonėje
svarbiausia noras mokytis bei tobulėti – Cognizant
darbuotojai nuolatos ugdo įgūdžius įvairiose srityse.
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•
•
•
•

Top Employer Europe/
Lithuania 2019,2020,2021;
Top įmonė 2019,2020
(Rekvizitai.lt);
BPO Center of the Year –
CEE (2018);
TOP RPA Implementation
of the Year- CEE (2020).

COGNIZANT

Mokydamiesi kalbos/dirbdami
studentai neretai gali atlikti/
užsiskaityti praktiką. Kartą į
metus, esant galimybei, taip pat
organizuojame praktikos programas IT studentams.

Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
Viena iš pagrindinių Cognizant Lithuania specializacijų yra darbas su skandinavų klientais. Dėl to,
mūsų centras kviečia prisijungti prie skandinavų kalbų akademijos, kurioje darbuotojai gali išmokti
vienos iš skandinavų kalbų per 5.5 mėn. ir vėliau dirbti su klientais. Kadangi Skandinavistikos studentai jau turi kalbos žinių, jiems siūlome iškart prisijungti dirbti su klientais.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Vienas iš unikalių Cognizant Lithuania aspektų – tai
mūsų kalbų akademija, kurioje suteikiame galimybę
mokytis naujos kalbos tuo tarpu gaunant atlyginimą.
Mūsų centras suteikia galimybę visiškai persikvalifikuoti ar suderinti jau turimus savo gūdžius suteikiant
naujus bei taip kurti savo tolimesnį karjeros kelią.
Mūsų centrui taip pat jau trejus metus iš eilės suteikiami Top Employer Europe ir Top Employer Lithuania
sertifikatai, ir jau antrus metus iš eilės Lietuvoje esame pirmi iš visų šiuo sertifikatu apdovanotų įmonių.
Tai tik patvirtina, kad mūsų įmonė siekia visus tarptautinius standartus bei skiria itin didelį dėmesį savo
darbuotojams, jų augimui bei motyvuojančiai darbo
kultūrai.

Kontaktai:
Arūnė Ališauskaitė
el. p. Arune.Alisauskaite@cognizant.com
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DELOITTE

Deloitte vardas jungia dešimtis tūkstančių profesionalų, dirbančių įvairiuose Deloitte padaliniuose visame pasaulyje ir teikiančių klientams audito ir užtikrinimo, mokesčių, teisės, apskaitos,
finansų konsultacijų ir rizikos valdymo paslaugas. Daugiau nei 90 patyrusių specialistų Lietuvoje bei
galimybė dalintis žiniomis su daugiaunei 335 000 Deloitte darbuotojų visame pasaulyje leidžia teikti
ypač plataus spektro paslaugas ir užtikrinti klientų keliamų reikalavimų įgyvendinimą.

Deloitte darbuotojai turi galimybę semtis patirties ne tik Lietuvoje, tačiau ir
užsienyje, dalyvaudami tarptautiniuose mokymuose ar projektuose.
Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
Finansų ir apskaitos departamente studentai turės galimybę išmokti apskaitos subtilybių, Mokestinių paslaugų departamente susipažinti su integruotų mokestinių paslaugų spektru, o Audito departamente sužinoti, kodėl auditas yra kur kas daugiau nei skaičiai ar finansinių ataskaitų tikrinimas. Sėkmingos praktikos atveju studentams siūlome tapti nuolatiniu Deloitte komandos nariu!
Šiuo metu prie savo komandos kviečiame prisijungti ambicingus, pasirengusius dinamiškam darbui ir nuolatiniam tobulėjimui Ekonomikos, Matematikos ir informatikos, Teisės fakultetų studentus ir absolventus, puikiai bendraujančius bei rašančius anglų ir lietuvių kalbomis:
•
•
•
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Praktika Teisės departamente (Assistant Lawyer/
Intern);
Specialisto pozicija
mokesčių departamente
(Tax Consultant);
Audito asistento pozicija
(Audit Analyst).

DELOITTE
Kokie reikalavimai keliami potencialiam kandidatui?

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų
kompanijoje?

Kalbant apie kandidatą, aplikuojantį į praktikos ar startinę asistento/
konsultanto poziciją, pirmiausiai tikimės noro mokytis ir susidomėjimo
pačia sritimi. Taip pat svarbu loginis
mąstymas, analitiniai sugebėjimai bei
atsakomybės jausmas, kadangi net ir
praktikos pozicijoje jaunasis kolega
iškart tampa lygiaverte komandos
dalimi ir prisideda prie tiesioginio
darbo su klientais.

Deloitte, būdama didelio globalaus tinklo dalimi,
kiekvienam prisijungusiam siūlo puikias karjeros
bei tobulėjimo galimybes, kurias nulemia aiški
kiekvieno departamento struktūra, Performance
Experience procesai bei iššūkius keliantys uždaviniai, padedantys nuolat augti ir tobulėti. Pradėjus praktikos pozicijoje, po studijų baigimo jau yra
galimybės pakilti į asistento/konsultanto poziciją,
o vėliau, kas ketvirtį aptariant rezultatus, kasmet
augant į vis aukštesnę poziciją per kelerius metus
tapti ir projektų vadovu.

Kodėl studentui naudinga įsidarbinti įmonėje?
Deloitte nėra rutinos – čia kiekviena diena atneša skirtingas užduotis ir iššūkius, įdomius projektus
ir klientus, neįkainojamas patirtis ir žinias. Kasdien dirbsi veržlioje, draugiškoje, savo srities profesionalų komandoje.
Investuojame į nuolatinį darbuotojų profesinį
augimą bei asmeninį tobulėjimą, skatiname
nemokamai įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamas
kvalifikacijas bei kompetencijas (ACCA, CFA
sertifikatus) ir daug dėmesio skiriame darbuotojų gerovei gerinti: organizuojame Deloitte iššūkius
(pvz. Deloitte Walking Challenge), rengiame iniciatyvas, kviečiame įvairių sričių lektorius kalbėti apie
darbuotojams aktualias temas tokias kaip sveika
mityba ar Mindfulness.
Deloitte darbuotojai įsitraukia į įvairius socialinės atsakomybės projektus, kurie prisideda prie
reikšmingų pokyčių mūsų visuomenėje (#MakingAnImpactThatMatters). Tavęs taip pat laukia neformalūs komandų susitikimai, žaidimų vakarai, tradicinės vasaros ir žiemos šventės!
Kontaktai:
Agnė Kynienė
Žmogiškųjų išteklių vyresnioji koordinatorė
tel.: +370 5 255 3070 | mob.: +370 617 32 588
el. p. akyniene@deloittece.com | www.deloitte.lt
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IGNITIS GRUPĖ

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių
Baltijos šalyse. Mūsų įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Pagrindinė
grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat energetikos sprendimų diegimas. Didelį dėmesį skiriame
žaliosios energetikos plėtrai ir siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru
regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.
Šiandien pasaulis yra daug įdomesnis nei galėjome įsivaizduoti vakar. Energetika yra gerokai daugiau nei kas galėjo pagalvoti. Siekiame būti tais, kurie užtikrina, kad šiandien energija būtų patikima
ir patogi, o pasaulis – energetiškai sumanus, todėl jau dabar galvojame apie rytojų.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems
darbuotojams?
„Ignitis grupės“ įmonių veiklos spektras
yra itin platus, todėl sau aktualių darbo pasiūlymų gali rasti įvairiose srityse
darbinę patirtį sukaupę specialistai.

Mūsų grupės įmonės kviečia specialistus prisijungti prie savo komandų
visoje Lietuvoje. Šiuo metu ypač aktyviai ieškome naujų informacinių
technologijų srities darbuotojų, ypatingai programuotojų. Per šiuos metus planuojame įdarbinti net apie pusę
šimto darbuotojų šioje srityje.
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IGNITIS GRUPĖ

Grupėje taip pat veikia praktikų ir stažuočių programa #SmartStart. Ji organizuojama du kartus per
metus –vasario ir birželio mėnesiais. Tai puikus būdas susipažinti su pačia bendrove ir joje vykstančiomis veiklomis iš vidaus. Be to, suburta puikių profesionalų komanda noriai dalijasi savo
žiniomis su jaunaisiais specialistais.
Visus praktikos ir stažuočių pasiūlymus galite rasti mūsų internetiniame puslapyje, adresu:
https://ignitisgrupe.lt/lt/praktika.
Praktikos yra orientuotos į studijuojančius arba ketinančius studijuoti jaunuolius. Praktiką atliekantys studentai turi galimybę išbandyti dominančią specialybę, susipažinti su sumanią energiją
kuriančiais žmonėmis, jų iššūkiais, mūsų organizacija, jos veikla ir kultūra.
Stažuotė orientuota į asmenis, kurie yra paskutinio kurso studentai, arba yra neseniai baigę studijas. Stažuotė – tai apmokamas darbas, kurios metu susipažįstama su organizacijos kultūra ir
konkrečia veiklos sritimi. Jos metu tobulinsite savo įgūdžius, susipažinsite su naująja energetika bei
patys prisidėsite prie ateities energetikos kūrimo. Įmonės profesijų įvairovė leidžia dalintis sukauptomis žiniomis inžinerijos, pardavimų, klientų aptarnavimo, teisės, žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų, finansų, komunikacijos ir kitose srityse.
Mūsų lūkestis – praktiką ar stažuotę atlikęs dalyvis lieka dirbti „Ignitis grupėje“ ir kartu kuria
energetiškai sumanų pasaulį. 2020 metais 9 iš 26 #SmartStart programos dalyvių tapo mūsų
darbuotojais.

Kontaktai:
https://ignitisgrupe.lt/lt/praktika

24

LUMINOR

Laikais, kai pokytis yra vienintelis pastovus dalykas, buvo sukurtas Luminor – šiuolaikiškas naujos
kartos bankas ir finansinių paslaugų teikėjas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Esame čia tam, kad
padėtume vietos įmonėms ir finansiškai aktyviems, versliems žmonėms.
Luminor yra trečias didžiausias finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje,
turintis 16 proc. indėlių ir 22 proc. paskolų rinkos dalis. Aptarnaujame apie 1 milijoną klientų ir
vienijame apie 2300 dirbančių profesionalų. Banko kapitalizacijos rodiklis yra 17,6% ir sudaro 1,6
mlrd. Eur.
Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad šiais metais Luminor kviečia
studentus prisijungti prie apmokamos vasaros praktikos programos – JUNGLE 2021! Norime padėti tobulėti ir augti kartu su
Luminor.
Praktikos metu studentai turi galimybę gilinti savo žinias
skirtingose finansų srityse, susipažinti su banko valdymu ir struktūra, įgyti praktinių žinių ir gebėjimų dirbant finansiniame sektoriuje su šios srities profesionalų komanda. Džiaugiamės, jog
pasibaigus praktikos laikotarpiui studentai neretai tampa mūsų
darbuotojais.
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Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų
kompanijoje?
Esame dinamiška organizacija, todėl prisijungti
prie „Luminor“ komandos kviečiame įvairių
sričių specialistus: informacinių
technologijų,
finansų, teisės, klientų
aptarnavimo ir kt.

LUMINOR
Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui/kandidatui?
Vienas svarbiausių dalykų yra žmogaus asmeninės vertybės ir kaip jos atitinka „Luminor“ vertybes
bei požiūrį. Mūsų bankas puoselėja tris vertybes: smalsumas, aiškus tikslas ir bendradarbiavimas,
ir kiekviena jų yra nepaprastai svarbi, nusakanti pagrindinius mūsų organizacijos kultūros prioritetus.
Mums yra labai svarbu, kad mūsų
darbuotojai mokėtų anglų kalbą,
būtų iniciatyvūs, komunikabilūs,
norėtų tobulėti ir gebėtų dirbti komandoje. Taip pat esame
pasiruošę apmokyti naujus darbuotojus, padėti jiems įgyti visus
reikalingus įgūdžius ir profesines
kompetencijas.
Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
„Luminor“ bankas išsiskiria savo kultūra bei darbo pobūdžiu. Esame tarptautinė įmonė, dirbanti
trijose Baltijos šalyse, tačiau visų šalių darbuotojai puoselėja tas pačias vertybes – smalsumas, bendradarbiavimas ir aiškus tikslas – ir tiki, kad jos geriausiai atspindi, kas mes esame ir kur norime
būti ateityje.
Esame trečias didžiausias finansinių paslaugų teikėjas Baltijos
šalių bankininkystės rinkoje,
teikiantis naujos kartos finansines paslaugas bendrovėms ir
visiems versliems žmonėms.
Įgyvendinę Lietuvos, Latvijos ir
Estijos bankų susijungimą, atvėrėme galimybes dirbti su itin
įdomiais projektais, turinčiais
įtakos net trijų šalių gyventojams.

Kontaktai:
Rūta Marcinkevičiūtė
tel. +370 627 47 012
el. p. ruta.marcinkeviciute@luminorgroup.com
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OUTOKUMPU

„Outokumpu“ yra viena didžiausių Suomijos bendrovių ir pasaulinė nerūdijančio plieno lyderė.
Turime gamyklas ir atstovybes daugiau nei 30 šalių ir daugiau nei 10 000 darbuotojų. Nerūdijantis
plienas yra svarbus produktas šiuolaikinėje visuomenėje, kuris taip pat padeda išsaugoti žemę ir
mūsų klimatą ateities kartoms. Nerūdijantis plienas yra tvarus: 100% perdirbamas ir ilgalaikis.
Penktus metus veikiančiame „Outokumpu“ paslaugų centre Vilniuje sutelktos bendrovės finansų,
pirkimų, duomenų valdymo, informacinių technologijų ir žmogiškųjų išteklių funkcijos. Didžioji dalis jų vykdomos anglų kalba, tačiau dalis specialistų teikia paslaugas skirtingomis Europos
kalbomis. Iš viso paslaugų centre dirba daugiau nei 200 specialistų.
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Finansų, pirkimų ir žmogiškųjų išteklių bei duomenų valdymo komandose jūsų laukia daugybė
puikių galimybių.
Bendradarbiaudami gausite ne tik vertingų
žinių, bet ir žinių apie pirkimo užklausų tvarkymą, informacijos apie tiekėjus valdymą, apskaitos užduotis, personalo užduotis ir patirtį
daugiakultūrėje verslo aplinkoje.
Mūsų darbuotojai yra mūsų sėkmės raktas.
„Outokumpu“ mes tikime, kad mūsų darbo
aplinka ir vidinė kultūra turėtų skatinti visų
mūsų ekspertų karjerą, gerovę ir saugumą, kad
jie galėtų sutelkti dėmesį į amžinai trunkančio
tvaraus pasaulio kūrimą.

Ko tikitės iš potencialių kandidatų?
Mes ieškome tinkamo požiūrio žmonių: novatoriškų, į komandą orientuotų asmenų, kurie
vertina smalsumą ir drąsą užduoti net ir sunkiausius klausimus. Atsidavimas, talentas ir
entuziazmas yra savybės, leidžiančios prisijungti prie mūsų net būnant studentu.
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OUTOKUMPU
Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Praktikos vertybės:
• Mes siūlome studentams - apmokamą praktiką su papildomais bonusais;
• Lankstus darbo laikas ir nuotolinis darbas;
• Darbo patirtis pasaulinėje/daugiakultūrėje aplinkoje ;
• Bendravimas su srities profesionalais;
• Praktika yra puikus atspirties taškas karjerai
„Outokumpu“ ir siūlo įdomių iššūkių bei galimybių. Galime pasidalinti daugybe sėkmės istorijų apie
prisijungusius studentus, kuriems buvo pasiūlytas
nuolatinis darbas!

Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
Praktikos ir darbo
pasiūlymai:
•
•
•
•

Praktika finansų komandose;
Praktika pirkimų komandose;
Praktika žmogiškųjų
išteklių komandoje;
Praktika/darba
duomenų valdymo
komandoje.

Kontaktai:
tel. +370 613 86791
el. p. HRServicesRecruiting@outokumpu.com
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SEB

SEB yra pirmaujanti Šiaurės šalių finansinių paslaugų grupė, kurią Lietuvoje atstovauja bankas,
teikiantis platų finansinių ir konsultacinių paslaugų spektrą privatiems bei verslo klientams, ir SEB
grupės paslaugų centras („SEB Global Services”), dirbantis su SEB grupės klientais bei verslo padaliniais globaliu lygiu. Mes vadovaujamės tvirtu įsitikinimu, kad ateitis priklauso versliems protams
ir inovatyvioms įmonėms. Šiuo metu SEB dirba tūkstančiai profesionalų, siekiančių mūsų klientams teikti pasaulinio lygio paslaugas.
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
SEB darbuotojai turi galimybę siekti karjeros tiek horizontaliai, išbandydami save skirtingose veiklos srityse,
tiek vertikaliai, siekdami aukštesnių pozicijų. Ypač
skatiname vidinę karjerą ir matome, jog net 18% mūsų
darbuotojų per metus pakeičia pozicijas organizacijos
viduje. Taip pat siūlome galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kai dirbama Vilniuje su įvairių šalių
komandomis arba vykstama į užsienio šalis.
Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Nuolatos tobulėjame
Noras mokytis – mus vienijantis pamatas. Tobulėjame kasdien: bendraudami su mentoriais ir kolegomis, spręsdami iššūkius bei dalindamiesi konstruktyviais patarimais ir patirtimi.
Puoselėjame talentus
Atvira, horizontalia struktūra paremta bendradarbiavimo kultūra skatina kiekvieną komandos narį
mesti iššūkį standartiniam mąstymui. Čia – tavo galimybė sužibėti.
Vertiname ambicijas
Dėmesingai kuriame tokią darbo aplinką, kuri įkvepia ir įgalina atrasti geras idėjas. Viskas tam, kad
tu galėtum susitelkti į savarankišką savo darbo vykdymą ir kasdienius savo veiksmus paverstum
pasaulį drebinančiais rezultatais.
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SEB
Ir dar daugiau tavo siekiams:
•
•
•
•
•
•
•
•

Papildomas sveikatos draudimas;
Kaupiamasis pensinis gyvybės draudimas;
Sporto užsiėmimai;
Papildomos apmokamos atostogos studijuojantiems;
Įvairūs visą organizaciją vienijantys renginiai;
Konferencijos ir įvairūs mokymai;
Inovacijų centro organizuojamos paskaitos, galimybė tapti lektoriumi ir su kolegomis pasidalinti tau
įdomia tema;
Kolektyvinė premijavimo programa, skirta visiems
SEB darbuotojams.

Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
SEB siūlome įvairias praktikas, taip pat darbą skirtingose verslo srityse: banko operacijų, finansų,
rizikos valdymo, kreditų, draudimo, investavimo ir IT srityse. Nepaisant to, kokioje srityje pradėsite
savo karjerą, organizacijoje skatiname vidinio augimo galimybes ir siūlome įvairias mokymosi bei
asmeninio tobulėjimo programas.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?
Profesinių kompetencijų požiūriu, nors žinios yra svarbios, techninių įgūdžių visgi galima išmokti.
O štai kokias vertybes ir kultūrą naujas darbuotojas „atsineša“ į įmonę, mums ypač svarbu. Vertiname stiprų komandinį darbą, smalsumą, norą nuolatos mokytis ir tobulėti, atsakomybę už savo karjeros kelią, domėjimąsi skaitmenizacija ir inovatyviais darbo metodais. Tiek banke, tiek SEB grupės
paslaugų centre tikimės puikių anglų kalbos žinių, kurias laikome vienu pagrindinių reikalavimų.
Kontaktai:
SEB grupės paslaugų centras
el. p. cv@seb.se

SEB bankas
el. p. aida.kasteckiene@seb.lt
www.seb.lt/karjera..
www.seb.lt/karjera
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TELEPERFORMANCE

„Teleperformance“ – Paryžiuje centrinę būstinę turinti įmonė, pasaulinė klientų patirties valdymo
lyderė. Mes pradėjome savo veiklą Lietuvoje 2015 metais ir šiuo metu turime apie 350 daugiakalbių
specialistų.
Vilniuje įsikūrusiame biure paslaugos teikiamos anglų, lietuvių, švedų, portugalų, ispanų, rusų,
graikų ir hebrajų kalbomis. Daugiakalbiškumą vertiname kaip vieną pagrindinių talentingų Lietuvos specialistų privalumų. „Teleperformance LT“ teikia pagrindines klientų aptarnavimo, techninės
pagalbos, vertimo ir turinio moderavimo paslaugas klientams iš viso pasaulio.
Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje/kodėl
darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę ?
Dėl teikiamų paslaugų lankstumo, pandemija
beveik nepaveikė mūsų veiklos. Priešingai, mums pavyko
greitai prisitaikyti prie naujų personalo atrankos standartų, išplėsti paieškas į kitus didelius Lietuvos miestus, išsaugoti visas turimas darbo vietas ir pritraukti naują svarbų klientą.
„Teleperformance LT“ rūpinasi savo darbuotojų gerove bei sveikata, todėl karantino metu
mes suteikiame galimybę dirbti iš namų, bei
pasirūpiname visa reikiama darbui įranga.
Prieš pradedant dirbti visiems atrinktiems kandidatams suteikiame apmokamus mokymus,
o po mokymų darbuotojai gali tobulinti savo
įgūdžius vidinėje mokymų platformoje.
Darbuotojai skatinami dalyvauti online
sveikatingumo vebinaruose, kur jie gali
sužinoti daugiau apie tai, kaip rūpintis savo
psichine, emocine ir fizine sveikata. Darbuotojai po bandomojo laikotarpio gali naudotis privataus sveikatos draudimo paslaugomis.
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TELEPERFORMANCE
Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?
Šiuo metu, „Teleperformance LT“ vykdome gerai hebrajų,
švedų, rusų ir anglų kalbas mokančių specialistų paiešką. Darbo pozicijos priklauso nuo kalbos žinių ir skiriasi savo darbo
specifika. Yra galimybė pasirinkti pilną, 0,75 arba pusės etato
darbo grafiką. Specialistai turi laisvai kalbėti viena iš nurodytų kalbų ir anglų kalba, būti motyvuoti ir atsparūs stresui.
Mes rūpinames, kad darbuotojai tobulėtų ir kiltų karjeros
laiptais įmonės viduje, todėl raginame visus dalyvauti specialioje mokymų programoje „JUMP“. Ši programa kasmet
ruošia naujus specialistus į naujas pozicijas. Daugiau nei 95%
įmonės vadovų savo karjerą pradėjo kaip klientų aptarnavimo
specialistai.

„Norime, kad žmonės jaustų įkvėpimą, būtų motyvuoti ir didžiuotųsi būdami
„Teleperformance“ šeimos dalimi. Mums rūpi kiekvienas darbuotojas ir mes
siekiame sukurti geriausias darbo vietas su puikia darbo aplinka, draugiška atmosfera bei
rūpinamės, kad jie būtų patenkinti savo darbu.“
kontaktų centro vadovė Nataliya Yashchuk.
Šiuo metu įmonė užima 2 300 kvadratinius
metrus verslo centro Business Stadium West
patalpų ir turi galimybę plėstis toliau. Todėl,
mes laukiame visų suinteresuotų specialistų
tapti „Teleperformance LT“ dalimi.

Kontaktai:
tel. +370 613 92 368.
el. p. job@lt.teleperformance.com
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TELTONIKA

Teltonika IoT Group kviečia tave prisijungti ir išlaisvinti
savo potencialą IoT pasaulyje! Gali rinktis tau patinkančią
verslo nišą – telematika, tinklo įranga, autonominiai sekimo ir stebėsenos sprendimai, telemedicina, elektronikos
projektavimas ir gamyba – ir prisidėti prie pasaulyje lyderiaujančių daiktų interneto prietaisų kūrimo. Teltonikos įmonių grupė suprojektavo, pagamino ir įdiegė jau
daugiau nei 13 milijonų daiktų interneto prietaisų, įsteigė
26 ofisus 18 pasaulio šalių, įdarbino daugiau negu 1400
darbuotojų.
•
•
•
•
•
•

90% vadovų užaugo įmonėje;
85% darbuotojų patobulėjo per pastaruosius metus;
80 karjeros šuolių per 2020;
90% darbuotojų teigiamai vertina įmonės dinamišką
pokyčių aplinką;
80% darbuotojų yra tikri, kad Teltonikoje atlieka
svarbius ir naudingus darbus;
37% darbuotojų Teltonikoje dirba jau daugiau kaip
5 metus;

Darbuotojams yra siūlomi konkurencingi atlyginimai ir sudaromos puikios galimybės kelti kompetencijų lygį ir atitinkamai uždarbį. Sodros duomenimis vidutinis darbo
užmokestis Teltonika IoT Group, UAB yra 95% didesnis nei lyginamų įmonių registruotų
toje pačioje savivaldybėje.

2024 metais pakviesime visus darbuotojus į mūsų naujus namus – „Teltonika High-Tech Hill“
technologijų parką, kuris įsikurs Liepkalnyje, Vilniuje, ir talpins 3000 darbuotojų! 12 pastatų kompleksas su ofisais, laboratorijomis, gamybos patalpomis, parkais ir poilsio zonomis užtikrins ne
tik geriausią darbo aplinką, bet ir leis pasijausti kaip namuose. Naujame komplekse planuojamos
ir tokios zonos, kaip valgykla, sporto salė, aikštė renginiams, pasivaikščiojimo takai, krepšinio
aikštelė, oranžerija, uždaros patalpos poilsiui bei ant stogo įrengtas amfiteatras!
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TELTONIKA
Kokios pozicijos siūlomos potencialiems darbuotojams?
Šiuo metu turime daugiau nei 80 atvirų darbo pasiūlymų ir
prie įmonių grupės kolektyvo kviečiame prisijungti įvairių
sričių specialistus:
•
•
•
•
•
•

elektronikos inžinierius;
inžinierius konstruktorius ir technologus;
techninio palaikymo ir QA specialistus;
įvairių krypčių programuotojus;
pardavimų ir rinkodaros vadybininkus;
ir daug kitų.

Jeigu dar nesate įsitikinę, kokį karjeros kelią pasirinkti,
kviečiame į pirmąją Lietuvoje daiktų interneto akademiją
arba B2B pardavimų akademiją! Jus kuruos ir mokys patyrę
profesionalai, o sėkmingai baigę praktiką turėsite galimybę
pratęsti savo karjeros kelią Teltonikoje!
Teltonikos IoT akademija – tai unikali galimybė ne tik daugiau
sužinoti apie daiktų interneto prietaisus, bet ir išbandyti save
skirtingose specialybėse. Galėsite įgyvendinti savo idėjas, gauti
neįkainojamos patirties ir turiningai praleisti laiką. Turėsite puikią galimybę kurti unikalų ir vertingą projektą, kurį galėsite pristatyti kaip studijų baigiamąjį darbą.
Teltonikos B2B akademija – tiems, kurie nebijo išeiti iš komforto
zonos, kurie trokšta sužinoti, kaip kurti sėkmingus verslo ryšius,
bei įgyti patirties pardavimuose. Akademijoje išmoksite B2B pardavimų ir derybų meno, pradėsite išmanyti pardavimų metodus,
įgysite verslo bendravimo bei prieštaravimo įveikimo įgūdžių.
Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?
Teltonika ieško talentų, kurie trokšta mokytis ir augti, nebijo iššūkių ir gyvenime vadovaujasi tokiomis pat vertybėmis kaip mes, t. y. pasitikėjimas, pagarba, pagalba. Įmonės nuolatinis tobulėjimas –
visų darbuotojų gerovės pamatas, dėl to aktyviai investuojame į darbuotojų mokymus. Svarbiausias
reikalavimas kandidatui yra noras suprasti, kas yra daiktų internetas ir kaip jis gali padėti žmonėms.
Labai vertiname tuos, kurie siekia žinių. Ši savybė skatina ne tik asmeninį, bet ir bendrą organizacijos tobulėjimą.
Kontaktai:
tel. +370 5 240 9650
www.teltonika.lt
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THERMO FISHER

„Thermo Fisher Scientific“ yra didžiausia pasaulio kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Kompanijos padalinys Vilniuje – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kuria, gamina ir pasaulio
rinkose platina produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai.
Vilniuje dirba daugiau kaip 1500 aukštos kvalifikacijos specialistų, o bendrovės Mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros centre yra vienas iš didžiausias privačių mokslinių tyrimų centrų visame
Rytų ir Vidurio Europos regione.
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Sparčiai augdami, kolegoms galime pasiūlyti puikias
vidinės karjeros galimybes, įskaitant ir vadinamąją
horizontaliąją karjerą, kuomet darbuotojas pereina iš
vienos funkcijos į kitą ir taip gali išmokti daug įvairių
dalykų.

Tokia patirtis, be abejo, labai
praverčia tolimesnėje karjeroje tampant savo srities profesionalu. Kolegoms galime
pasiūlyti ir tarptautinės karjeros galimybes – mūsų kompanija dirba daugiau kaip 50
pasaulio šalių. Svarbiausia,
yra ryžtas, noras tobulėti ir
augti kartu su mūsų komanda.
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THERMO FISHER
Kokių sričių specialistai reikalingi Jūsų įmonei?
Esame moderniųjų biotechnologijų kompanija, todėl daugiausiai darbo pasiūlymų turime gyvybės
mokslų ir chemijos studentams. Tačiau sparčiai augame bei nuolat stipriname ir kitas funkcijas:
kokybės užtikrinimo, logistikos, rinkodaros, projektų, finansų valdymo, IT ir daugelį kitų funkcijų.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?
Ieškome tokių, kokie esame mes patys - prasmingą darbą mėgstančių savo srities profesionalų
(ar kurie nori tokiais tapti), kuriems yra artimos
mūsų vertybės: Inovatyvumas, Įsitraukimas, Intensyvumas ir Sąžiningumas, ir kurie nori nuolat
augti, tobulėti.

Kontaktai:
Saulius Burbulis ir Laura Samulionė
el. p. stud@thermofisher.com
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PADĖKA

Kartu su visa Vilniaus universiteto Karjeros dienų organizatorių ir savanorių komanda širdingai
dėkojame visiems – studentams iš Vilniaus universiteto ir ne tik, mokiniams, kurie planuoja studijuoti pas mus bei įmonių atstovams – už tai, kad dalyvavote šių metų Karjeros dienų renginyje.
Asmeniškai džiaugiuosi, jog ir toliau galime kurti bendrą ryšį tarp studento ir skirtingų Lietuvos ir
užsienio įmonių. Be galo džiugu, kad net po sunkesnių metų, dėl pandemijos šalyje, vėl galime grįžti
į bendrą erdvę ir bendrauti bei diskutuoti siekiant Lietuvos darbo rinkos tobulėjimo ir plėtros. Iki
susitikimo kitais metais!
Projekto „Vilniaus universiteto Karjeros dienos“ ir renginių vadovas
Edgaras Kodis
VU Karjeros dienas 2021 organizavo:
•
•
•
•
•
•

Projekto ir renginių vadovas: Edgaras Kodis
Atributikos vadovė: Ieva Toločkaitė
Komunikacijos vadovai: Martynas Bartnykas, Titas Kvederys, Rūta Petkevičiūtė
Renginių vadovai: Eglė Jašinskaitė, Arnas Pukinskas
Rinkodaros vadovai: Laura Mackevič, Aistė Gerulaitytė, Ugnė Bičkauskaitė
Žmogiškųjų išteklių ir Savanorių vadovė: Austėja Gervickaitė

Savanorių komanda:
Evelina Prosevičiūtė, Nikolė Lantrat, Rugilė Hokušaitė, Jekaterina Orlovskaja, Rokas Toleikis,
Odilija Safinaitė, Benas Taroza, Eglė Skramtaitė, Aurelija Palaimaitė, Urtė Gedutytė, Gabija Panomariovaitė, Karina Babenok, Gabrielė Udrėnaitė, Abigailė Zizaitė, Justas Lebedevas, Matas
Krikščiūnas, Viktorija Reimontaitė-Tham, Augustas Jurevičius, Anastasija Varmaškina, Gintarė
Kazlauskaitė, Gustas Marozas, Gabija Burokaitė, Mantas Kandrotas, Maryia Sharasheuskaya,
Gabrielė Meškūnaitė, Simona Lebednikaitė
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RĖMĖJAI

Organizatoriai

Generaliniai rėmėjai

Partneriai

Draugai
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RĖMĖJAI

Dalyviai
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