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Studente,
Karjera – daug laiko ir pastangų reikalaujantis, tačiau labai įdomus ir daugybę naujų patirčių atnešantis procesas. Kaip ir studijų
pasirinkimo atveju, karjeros kelią geriausiai nubrėžti padės tavo
svajonės, o aukštos kokybės, visapusiškas išsilavinimas taps įrankiu šių svajonių siekimui.klausimų, užmegzti ateityje praversiančias
pažintis, plėtoti tinklaveiką savo srityje, susirasti stažuočių, praktikų vietas, o galbūt ir svajonių darbo vietą.
VU KD sukuria išskirtinę galimybę – be jokių tarpininkų pradėti savo karjeros kelią, nelaukiant ilgų
dienų ar savaičių, kol svajonių įmonė atsakys į laišką ar pakvies į darbo pokalbį. Užtenka ateiti, prisistatyti
ir įrodyti, kad esi verčiausia(s) kandidatė(as) tapti komandos dalimi.
Klausykime, visų pirma, savęs, kurkime ir įrodykime, jog esame lyderiai bei ateities sėkmės istorijų autoriai. Kada, jei ne dabar!
Vieningai Už Studentų Ateitį!
Neda Žutautaitė
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas

Studente,
turbūt neretai susimąstai – o ką gi veiksiu baigęs studijas? Ar esu
įsitikinęs, kas mane domina? Kokia bus mano ateities karjera?
Tikime, jog šie klausimai kirba ne tik Tavo, bet ir kiekvieno studento galvoje. Norėdami palengvinti atsakymų paiešką, tęsiame
tradicijas ir jau 17 kartą sugrįžtame su Karjeros dienomis ir jų
renginiais!
Kadangi šių dienų studentui žodžiai „darbas“ ir „karjera“ yra tokie skirtingi, tikime, jog atlyginimas
nebėra didžiausia siekiamybė ir kiekvienas vis labiau stengiamės atrasti tas pozicijas, kuriose galime save
realizuoti geriausiai. Būtent tai šių metų VU Karjeros dienų komanda ir atneša Tau! Visos šios įmonės
ieško ne tik darbuotojo ar praktikanto, tačiau užsidegusio ir naujoviško ateities kūrėjo – Tavęs.
Aš ir visa VU Karjeros dienų komanda džiaugiamės galėdami ir vėl susiburti bendraminčius į vieną vietą
siekdami bendrų tikslų. Tikimės, jog ši patirtis bus naudinga ir galbūt taps Tavo karjeros pradžia!
Vieningai Už Studentų Ateitį!
Eglė Jašinskaitė
Vilniaus universiteto Karjeros dienų projekto ir renginių vadovė

Tavo karjeros pradžia !
Vilniaus universiteto Karjeros dienos – vienas svarbiausių ir
daugiausiai dėmesio sulaukiančių Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės (VU SA) renginių organizuojamas jau septynioliktus metus iš eilės.
Tai renginys – į vieną vietą suburiantis daug įvairiausių įmonių
ir jų atstovų bei pritraukiantis daugiau nei 10 000 tūkst. Vilniaus universiteto studentų. Jo tikslas – supažindinti dalyvius
su šiuolaikinės darbo rinkos veikėjais, o įmonėms pasiūlyti
galimybę prisistatyti ir pabendrauti su būsimais savo srities
specialistais.
Būtent kovo 21–25 dienomis, šių metų organizatorių, narių ir
savanorių komanda kvies kiekvieną apsilankyti įvairiose Karjeros dienų veiklose:
•
•
•
•

paskaitose, pilnose teorinių žinių ir žymių žmonių asmeninės patirties;
praktiniuose įmonių seminaruose, kuriuose studentai
galės tapti jau sėkmingą karjerą sukūrusiais darbuotojais;
greituosiuose darbo pokalbiuose, kurie suteiks įgūdžių ir
pasitikėjimo savimi;
kontaktų mugėje, kuri padės nutiesti tiesiausią kelią į darbovietę!

Atėjo laikas ir Vilniui po ilgos pertraukos pakvieti studentus
nusitiesi langviausią kleią į karjerą!

ĮMONIŲ
ĮMONIŲ
KATALOGAS
KATALOGAS

ACCENTURE

„Accenture“ – viena didžiausių ištisines technologijas ir verslo paslaugas teikiančių kompanijų Baltijos
šalyse, įdarbinusi apie du tūkstančius iš čia kilusių IT profesionalų.
Tarp-industrinių technologinių sprendimų kūrimas, „Cloud“ paslaugų, infrastruktūros ir inžinerijos
pagal užsakymą tiekimas pirmaujančioms technologijų platformoms yra mūsų prioritetas.
Prisidėk prie pokyčių
Kiekvieną dieną dirbame su išskirtiniais žmonėmis, naujausiomis ir geriausiomis technologijomis bei žinomiausiomis kompanijomis visame pasaulyje.
Ieškome talentingų žmonių, kurie specializuojas:
• „Core.Net“, „Microsoft Business“ programose;
• „Java“, „DevOps“, „Cloud“ integracijoje;
• „Salesforce“, „Frontend“, „Mobility“;
• „Duomenų inžinerijoje“;
• „SAP“ klientų patirties administravime;
• „SAP“ techniniame konsultavime;
• „SAP“ funkcionavimo konsultavime;
• Kokybės inžinerijoje ir IT projektų vadovavime.

Ar esi pasiruošęs ateičiai?
Formuok perspektyvias technologijas dirbdamas su naujausia technika ir skaitmenine
metodika kaip „Cloud“, „DevOps“, „Agile“ bei sauga, duomenimis, dirbtiniu intelektu ir
automatizavimu. Pritaikydamas inovatyvius sprendimus padėsi klientams atsiriboti nuo
trukdžių ir neatsilikti nuo skaitmeninių naujovių. Jei turi idėjų, esi išradingas ir atsidavęs –
prisijunk prie mūsų komando
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ACCENTURE
Susikurk geresnį rytojų
Mes tikime, kad visi žmonės gali padaryti pasaulį geresniu. Todėl kartu padėsime tau atsiskleisti darbe,
paversime tavo smalsumą bei įžvalgas į reikšmingus veiksmus, prisidedančius prie mūsų visų ateities.
Nori pradėti karjerą IT srityje? Junkis prie nuotolinių „Bootcamp“ (intensyvių) mokymų – išsamiausios
„Accenture“ siūlomos IT programos. Mokymai yra sudaryti iš nemokamų užsiėmimų, susidedančių
iš darbo komandoje, savarankiško mokymosi, praktinių seminarų ir tiesioginės (ang. hands-on) patirties.
Mokymai yra organizuojami visus metus. Pasirinkimas tikrai didelis, tad tikrai rasi tinkamiausia: Java, SAP, Cloud, .NET, Duomenys ir dirbtinis intelektas, Robotika ir virtualūs asistentai,
Testavimo automatizavimas ir daugiau. Galimybių
prisijungti prie Informacinių technologijų tikrai yra, net jei tavo studijos nėra susijusios su šia
sritimi. Tu gali prisijungti prie nemokamų mokymų, gauti pasiūlymą atlikti praktiką ir taip tapti
„Accenture“ dalimi.

Norint prisijungti prie „Bootcamp“ mokymų reikia turėti programavimo pagrindus, išlaikyti
anglų kalbos bei techninį testus.
IT yra viena iš sričių, kurioje žinios yra visko pamatai būtinos siekiant sėkmės. Profesionalus vystymasis yra
mūsų darbo bei misijos esmė, todėl „Accenture“ tobulėjimas niekada nesibaigia, ypač pradedantiesiems.
Tai reiškia, kad prisijungę prie mūsų komandos kiekvieną dieną išmoksite kažką naujo. Tik taip mes lenkiame kitus, veržiamės naujovėse, kuriame ir teikiame
tai, kas vertinga. Karjeros galimybės Informacinėse
technologijose yra beribės.

Kontaktai:
Zanda Dame zanda.dame@accenture.com
Karina Innus karina.innus@accenture.com
www.accenture.com
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NRD COMPANIES

NRD Companies AS yra globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė,
kurios specializacija yra viešojo sektoriaus valdymas bei skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros
vystymas.
Grupės kompetencijos apima nacionalinių registrų ir informacinių sistemų vystymą, skaitmeninio ir
mobilaus parašo sprendimus, skaitmeninių platformų finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams
vystymą, mokesčių surinkimo sistemų kūrimą, informacijos verslą, skaitmenines licencijas, dokumentus ir kitus skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros sprendimus.
„NRD Companies“ stiprino mokesčių administravimo sistemų diegimo ir konsultacijų
verslo liniją.
Ko tikitės iš potencialių kandidatų?
Mes tikime #prasmingudarbu, todėl to paties požiūrio
tikimės ir iš būsimų darbuotojų. Mūsų klientai – FinTech organizacijos, prekybos tinklai ir valstybinio sektoriaus įmonės
- pasitiki mūsų produktais ir patarimais, nes mes kuriame ir
prižiūrime jiems kritinę IT infrastruktūrą.
Svarbiausia - noras prisijungti prie patyrusios ir veržlios profesionalų komandos bei dirbti kartu, kad padėtume mūsų
klientams tapti moderniais ir inovatyviais.

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
•
•
•
•
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Darbas tarptautinėje kompanijoje, prisidedančioje prie reikšmingų pokyčių IT sektoriuje
visame pasaulyje.
Galimybė augti bei tobulėti ne tik įmonės bet visos įmonių grupės plotmėje.
Galimybė dirbti tarptautiniuose projektuose, keliauti darbo reikalais.
Pozityvi, kelianti iššūkius ir skatinanti tobulėti darbo aplinka, patyrę kolegos, galimybė
mokytis, hibridinis darbo modelis, papildomi pliusai.

NRD COMPANIES

Kuo išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje ir
kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę ?
Viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbystė,
o kartu ir piliečių interesų išklausymas tampa
vis svarbesnis tiek skatinant finansinę įtrauktį visame pasaulyje, tiek padedant užtikrinti
prieigą prie būtiniausių viešųjų paslaugų. Visi
NRD Companies grupės vystomi projektai prisideda prie skaitmeninės atskirties mažinimo bei
tvaresnio augančių ekonomikų augimo.

Pavyzdžiui, grupės sukurta Samoa nacionalinės asmens tapatybės ir civilinės registracijos
strategija vėliau valstybei padės įsidiegti unikalaus ID sistemą, kuri piliečiams leis lengviau ir
patogiau prieiti prie valstybinių viešųjų paslaugų, o valstybei – drastiškai sumažinti tokių paslaugų teikimo kaštus. Ši sistema leis piliečiams įgyti vieną iš pamatinių žmogaus teisių – teisę
būti pripažintu asmeniu teisinėje valstybėje. „NRD Companies“ stiprino mokesčių administravimo sistemų diegimo ir konsultacijų verslo liniją. Sprendimas sulaukia didelio susidomėjimo
iš valstybių, siekiančių skatinti ekonomikos atsigavimą mažinant prekybininkams verslo pradėjimo barjerus.

Be anksčiau minėtų valstybėms ir valstybinės įstaigoms skirtų technologinių sprendimų, grupė
taip pat prisideda prie nacionalinių paštų skaitmenizacijos bei kuria inovatyvius produktus ir
sprendimus bankams, skolinimo įstaigoms ir mažmeninės prekybos atstovams. „NRD Companies“ projektus vysto ir Lietuvoje. Grupės sukurtas Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo
vedlys konkurse „Naujasis knygnešys 2020“, atrenkančiame stipriausius IT sprendimus, kurie
toliau atstovaus Lietuvą prestižiniuose pasauliniuose apdovanojimuose „WORLD SUMMIT
AWARDS WSA“, buvo pripažintas „Geriausiu sprendimu Lietuvai“.

Kontaktai:
https://www.nrdcompanies.com/
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IMPACT BRANDS

Susipažinkime – esame Impact Brands. Amerikoje įregistruota sparčiai auganti tarptautinė įmonė.
Įmonei priklausantys šeši skirtingi prekės ženklai siūlo klientams aukštos kokybės maisto papildus, grožio ir gyvūnų sveikatos linijos produktus. Visa produkcija gaminama tik iš aukštos kokybės,
natūralių, organiškų ingredientų. Mus vienija ambicingas tikslas – padaryti teigiamą įtaką milijardams
žmonių.
Šiuo metu buriame jau kiek daugiau nei 200 įvairių sričių talentų iš viso pasaulio.
Vienas pagrindinių įmonės išskirtinumų – nuotolinis darbas. Tai, kas pasaulyje šiuo metu yra kylanti
tendencija, mums yra išbandyta ir patvirtinta praktika.
Visi 200 Impact Brands šeimos narių saugiai ir jaukiai
dirba namuose arba ten, kur jiems dirbti patogiausia.
Kadangi nuotolinis darbas suteikia laisvę, mūsų darbuotojai dažnai išvyksta į ilgalaikes keliones aplink pasaulį,
žiemą išsikelia dirbti po palmėmis, vasarą praleidžia
prie jūros. Tai, kas kažkada buvo svajonė, mūsų darbuotojams jau ilgą laiką yra kasdienė realybė.

Nuotolinis darbas – ne vienintelis darbo su mumis
privalumas. Darbuotojas – pagrindinė įmonės stiprybė,
todėl jam skiriamas ypatingas dėmesys. Kiekvienas prie komandos prisijungęs narys gauna kasmetinį sveikatos biudžetą, įvairius priedus, lanksčias darbo valandas ir gausias
atostogas, papildomą sumą namų biurui įsirengti, galimybę
dalyvauti mokymuose ir konferencijose visame pasaulyje,
gyvus ir virtualius renginius bei daugybę kitų privalumų.
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IMPACT BRANDS
Socialinė atsakomybė – viena iš pamatinių Impact Brands vertybių. Ji padeda siekti ir pagrindinės
mūsų misijos! Įmonė bendradarbiauja su tarptautine asociacija Vitamin Angels. Nuo kiekvieno
parduoto produkcijos buteliuko, Impact Brands paaukoja vitaminų ir papildų tam, kam jų labiausiai
reikia – vaikams ir besilaukiančioms mamoms įvairiose pasaulio šalyse.
Nuo programos pradžios, įmonė jau prisidėjo prie
daugiau nei 500 000 vaikų ir besilaukiančių mamų
sveikatos. Mūsų darbuotojai ir patys gali prisidėti prie
kilnių misijų. Kiekvienas darbuotojas per metus turi
dvi apmokamas dienas, kurias gali paskirti savanorystei: beglobių gyvūnų priežiūrai, aplinkos tvarkymui,
pagalbai seneliams, vaikams, nepasiturintiems. Tam,
kam to labiausiai reikia.

Palaikai mūsų misiją ir nori padaryti teigiamą įtaką milijardams gyventojų? Prisijunk prie mūsų tarptautinės komandos!
Turime puikių pasiūlymų įvairių sričių darbuotojams ir
praktikantams:
•
•
•
•
•
•

Skaitmeninio marketingo specialistams
Personalo atrankos specialistams
Grafikos dizaineriams ir vaizdo įrašų kūrėjams
IT guru
Verslo plėtros strategams
Ir daugybei kitų

Kontaktai:
hr@theimpactbrands.com
https://theimpactbrands.com
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MAXIMA GROUP

Apie „Vilniaus prekybos“ grupės (VP grupės) įmones ir tai, kiek skirtingų profesijų ji vienija, nemaža
dalis žmonių žino ar bent teko girdėti. Užtai VP grupės kultūra ir veikimo stilius tikrai nustebina.
VP grupėje puoselėjama laisvo žmogaus kultūra, o ją trumpai galima įvardinti akronimu: „SAP“ –
Susivokimas, Atsakomybė ir Pasitikėjimas savimi.
SAP – tai tarsi pamatinė prielaida grupėje veikti laisvai ir greitai, kai suvoki, kokioje aplinkoje esi, kai
žinai ne tik, ką darai, bet ir kodėl tai darai. Tada pasitiki savimi ir prisiėmęs atsakomybę pasieki išsikltus tikslus. Laisvo žmogaus kultūra taip pat reiškia, kad tikslus sugalvoji ir užsibrėži pats.

VP grupėje dirbame pagal jau esamus 140 veikimo principus. Būtų galima daryti prielaidą,
kad tai yra taisyklių rinkinys, kuris su laisve – neturi nieko bendro. Tačiau būtent šie veikimo
principai ir išlaisvina.

Veikimo principai yra netobuli, dalis jų –
metaforos, bet jie užrašyti tiksliai taip, kaip
sakė principo autorius, kad liktų ir emocija.
Veikimo principai yra mūsų visų nuoširdžios
mintys ir tai mums leidžia būti savimi 24/7.
Esame tokie patys namuose, tokie patys darbuose, t. y., esame atviri ir paprasti. Su tais,
kuriems toks veikimo stilius pakeliui, esame
sėkmingi kartu ir tuo mėgaujamės.
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MAXIMA GROUP
Tekstu parodyti, kokia yra VP grupė, pakankamai sunku, bet norisi įterpti porą veikimo principų:
grupėje tarpusavyje – jokių prezentacijų ir namų darbų. Tiesiogine prasme – tarpusavyje jokių skaidrių ir prezentacijų nedarom, kalbam – bullet pointais, sakom tik esmę, kuri paprastai būna iki žodžių
„nes“, „kadangi“, „todėl“, „bet“ ir panašiai. Tačiau ką visada darome – mokomės ir augame. Ir kaip
profesionalai, ir kaip asmenybės. Ir, žinoma, grupėje kiekvienas turime visas galimybes imtis lyderystės
ir augti kaip [būsimas] vadovas.
„Tai, ko reikia“ – skelbia „Maxima“, užtikrindama, kad jos parduotuvėse klientai
ras tai, ko jiems reikia – nuo maisto ir pramoninių prekių iki galimybės susimokėti
už komunalines paslaugas.
VP grupė galėtų turėti panašų žmogiškųjų išteklių šūkį, pavyzdžiui, „Veikla, kurios nori“. Vieni svajoja ar planuoja dirbti
didelėje tarptautinėje organizacijoje kiti –
priešingai – mažesnėje lokalioje įmonėje.

Keli veikimo principai:
•
•
•
•
•
•

Išsivadavimas nuo limiting beliefs
Už savo laimę atsakai pats
Paprastai, netobulai. PANETO principas
5K taisyklė – klausti, kopijuoti, klysti, kartoti ir
klausyti
Sėkmingi esame tik kartu
Nėra problemų, yra tik neatsakyti klausimai

Stereotipiškai „Maximą“ siejame su parduotuve, parduotuvės darbuotojais bei
krovininiais automobiliais. Tačiau kartu veikia nepaprastai platus kolegų ratas:
parduotuvių salės darbuotojai, jų direktoriai, sandėlių vadovai, teisininkai, finansininkai, buhalteriai, prekių kategorijų vadovai, IT specialistai, vizualine medžiaga
užsiimantys darbuotojai ir daug kitų.
Taigi, jeigu nori veikti laisvo žmogaus
kultūroje, esi mielai laukiamas!

Kontaktai:
• Franmax: atranka@franmax.eu
• Maxima grupė: cv@maximagrupe.eu
• Maxima LT atranka@maxima.lt
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1STOPVAT

1StopVAT yra sparčiausiai augantis mokesčių startuolis Lietuvoje, kurio tikslas – edukuoti „online“
pardavėjus apie jų mokestines prievoles šalyse, į kurias jie parduoda savo prekes ar paslaugas bei pasirūpinti ir užtikrinti, jog minėtos prievolės būtų įvykdytos laiku ir tinkamai.
Kokie reikalavimai keliami potencialiam kandidatui?
Šiuo metu ieškom kolegų, kurie padėtų mūsų klientams užsiregistruoti PVM mokėtojais įvairiose pasaulio šalyse, analizuotų jų pardavimų duomenis bei teiktų PVM deklaracijas tose šalyse.
Darbas įdomus, ne monotoniškas ir reikalaujantis:
•
•
•
•

nuolatinio gilinimosi į įvairių šalių PVM niuansus,
gerų analitinių gebėjimų,
gerų Excel įgūdžių,
puikios anglų kalbos.

Mūsų klientų ratas labai platus: turim tiek nedidelių verslų, prekiaujančių Amazon, Shopify ir panašiose
prekybinėse platformose, tiek pasaulyje gerai žinomų vardų. Mūsų įmonės veikla aprėpia: Europą, JAV,
Kanadą, Pietų Ameriką, Azijos šalis, Australiją, Naująją Zelandiją. Pradėti patirties nereikalaujame,
visas reikiamas žinias suteikiame darbo vietoje!

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Esame pirmoji bendrovė Lietuvoje, teikianti tokio pobūdžio paslaugas, todėl augimo ir karjeros
galimybės yra neribotos:
• 2020 metais turėjom 6 darbuotojus, 2021 metus uždarom su 16, ir augam,
• 2020 metais turėjom 37 klientus, 2021 metus uždarom su 247 klientais iš 28 skirtingų šalių,
ir augam,
• Esam atsakingi už 787 PVM deklaracijų pateikimą 98 skirtingose jurisdikcijose, ir augam.
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1STOPVAT

Kokias pozicijas siūlote potencialiems
darbuotojams?
•
•
•
•
•

Jaunesniojo mokesčių analitiko
Mokesčių analitiko
Vyresniojo mokesčių analitiko
Jaunesniojo pardavimų vadybininko
Marketingo vadybininko

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo
sferoje ?
Kai kitos bendrovės tarptautinę patirtį supranta ir ją potencialiems darbuotojams parduoda kaip darbą su tarptautiniais klientais,
susijusį su jų veikla išimtinai TIK Lietuvoje,
mes siūlome realią tarptautinę patirtį – klientus iš 28 skirtingų šalių, vykdančių veiklą 98
skirtingose jurisdikcijose.

Mes siūlome:
• Mišrus darbas – tiek ofise, tiek iš namų
• Vasaros workationai
• Tavo augintinio draugija ofise penktadieniais
• Papildomas sveikatos draudimas
• Ligadieniai be gydytojo pateisinimo ar mamos raštelio
• Papildomos atostogų dienos: kuo ilgiau pas mus dirbi – tuo ilgiau atostogauji
• Bonusai už atvestą draugą, sesę, brolį, etc.
• Tiek formalūs, tiek neformalūs mokymai tavo pasirinkimu, bet mūsų sąskaita
• Mažieji teambuilding eventai kas mėnesį ir didieji vasaros bei žiemos show

Kontaktai:
Kontakai:
cv@1stopvat.com;
tel nr. +370 620 46060; tel nr. +370 663 88716
https://1stopvat.com/career/.
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ALTER DOMUS

Mes esame „Alter Domus“ (liet. kiti namai) – pirmaujantys integruotų sprendimų tiekėjai alternatyvaus investavimo industrijoje.
„Alter domus“ klientūra yra pasaulyje žinomi investicijų valdytojai, skolintojai ir savininkai.
Mes administruojame 1,4 trilijonų vertės turtą, tiekiame naujoviškus problemų sprendimus privačiam
kapitalui, nekilnojamojo turto ir skolos kapitalo rinkų sektoriuose. Išskirtiniai talentai čia tobulina
tai, kas įmanoma fondų administravimo, įmonių paslaugų, depozitoriumo paslaugų, pervedimų kainodaros, domiciliacijos, valdymo įmonės paslaugų, paskolų administravimo, agentūrų paslaugų,
prekybos atsiskaitymų ir CLO valdytojo paslaugų srityse.

Kokie yra reikalavimai potencialiam
darbuotojui?
•

•

•
•
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Esi įgijęs aukštąjį išsilavinimą Finansų, Buhalterijos, Ekonomikos, Teisės, Technologijų srityse, turi darbo patirties ar domiesi finansinių technologijų vystymusi;
Domiesi investiciniais produktais, ypač
nekilnojamojo turto, privataus kapitalo ar
privačių skolų sektorių fondais, atitinkamos praktikos turėjimas – privalumas;
Ketini siekti tolesnio profesinio tobulėjimo
su „ACCA“ (liet. Licencijuotų ir atestuotų
apskaitininkų asociacija);
Turi gerus komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžius, prioritetą skiri darbui
komandoje, atsakingumui, inicijuoji problemų sprendimą ir generuoji rezultatus.

ALTER DOMUS
Kaip galima augti jūsų kompanijoje?
Mes esame pakankamai didelė kompanija, kad galėtume
vadintis globaliais ir pakankamai maži vikriai dirbti. Taip
prisidėsi prie naujo ofiso atidarymo ir komandos dvasios
kūrimo, tuo pačiu metu dirbant įsitvirtinusioje ir gerai
žinomoje pasaulinėje organizacijoje.
Mes tiekiame profesionalias vystymosi galimybes mūsų „AD akademijoje“, kuriai vadovauja alternatyviųjų investavimo ekspertai, bei subsidijuojamuose „ACCA“ mokymuose ir sertifikavime su mūsų
parama.Mes vykdome reguliarius atlyginimo peržiūrėjimus, galimybė vidiniams paaukštinimams,
kiekvienas naujas darbuotojas gauna išsamią programą bei mentorių, kurie padės pradėti profesinę
karjerą.

Kuo jūsų kompanija išsiskiria nuo kitų?
Dirbdamas „Alter Domus“ išmoksi ir suprasi pilną fondų paslaugų spektrą, nes mes teikiame vientisas paslaugas, o ne viską atskirai. Mes tikime buvimu kitokiais. Čia tavo progresas priklauso nuo
tavęs, o ne nuo ką pažysti. Nepriklauso su kuo kalbi, tai gali daryti nesidrovėdamas. Ir tu turi laisvę
pasirinkti, kokiu pažangiausiu finansų srities profesionalu nori būti.
Mes taip pat siūlome tikrąjį gyvenimo ir darbo balansą su 25-iomis atostogų dienomis (neskaitant
gimtadienio laisvadienio), hibridinį darbo būdą, privačią sveikatos priežiūrą ir draudimą, pensijos
įmoką bei greitą lipimą karjeros laiptais.

Kokias darbo pozicijas siūlote?
Tokias, kuriose įgausi patirties nuo A iki Ž, būsi integruotas į visus paslaugų aspektus, kuriuos siūlome
klientams, turėsi galimybę prisidėti prie pokyčių kūrimo. Absolventai įgys žinių visose fondų apskaitos,
pervedimų agentūros, depozitoriumo paslaugų, KYC (know your client) ir finansų technologijų srityse.
„Alter Domus“ laukia žmonių, kurie nori augti ir tobulėti tarptautiniu mastu. Iki 2023-jų metų Lietuvos
padalinyje ketiname įdarbinti tris šimtus žmonių, galinčių dirbti su: Fondų arba Įmonių paslaugomis,
su apskaita ar mokesčiais, konsolidavimu, teise, suderinamumu, KYC, reguliavimo ataskaitomis, mokėjimais, sistemų darbo palaikymu, IT ir žmogiškaisiais ištekliais.
Kontaktai:
el.p. Eriselda.barjamaj@alterdomus.com
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ANTĖJA

„Antėja“ – kokybiškas diagnostikos paslaugas ir profesionalias gydytojų konsultacijas teikiantis sveikatos priežiūros tinklas.
Siekdama gerinti žmonių sveikatą bei užtikrinti visų jos paslaugų atitikimą numatytiems reikalavimams, įmonė nuolat diegia savalaikius, mokslu grįstus ir pacientų lūkesčius atitinkančius procesus,
naudoja pažangias technologijas, vykdo kasdienį kokybės valdymą, dalyvauja tarptautinėse palyginamųjų tyrimų programose, atlieka tarplaboratorinius tyrimus.

Tokiu būdu „Antėja“ siekia tapti didžiausią laboratorinių ir instrumentinių tyrimų spektrą bei kompleksines gydymo paslaugas teikiančia medicinos
įstaiga.

Ko tikitės iš potencialių kandidatų?
Kviečiame į savo komandą žmones, kurie nori prisidėti prie žmonių sveikatos gerinimo, yra
žingeidūs, energingi, rūpestingi, siekiantys augti ir tobulėti. Mūsų tikslas tapti didžiausią tyrimų spektrą turinčia diagnostine įmone ir kompleksines paslaugas teikiančia medicinos įstaiga, jungiančia lyderių komandą, kurioje vieta rezervuota Tau.
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ANTĖJA
Kokias pozicijas siūlote potencialiems
darbuotojams?
Mes siūlome unikalias savirealizacijos ir tobulėjimo galimybes, pradėti ar tęsti bei gilinti
įgūdžius patyrusių profesionalų komandoje
kviečiame įvairių sričių specialistus: gydytojus
(-as), bendrosios praktikos slaugytojus (-as) ir
jų padėjėjus (-as), biomedicinos technologus
(-ęs), medicinos biologus (-es), laboratorijos
specialistus (-es) ir t.t..

Mes augame ir plečiame savo veiklos kryptis, tad komandą nuolat papildo kokybės, marketingo,
personalo, IT ir kitų funkcijų specialistai. Esame atviri kiekvienam, tad nesidrovėk susisiekti!

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Esame sparčiai auganti organizacija, turinti platų
tinklą visoje Lietuvoje, investuojantys į tyrimų ir
gydymo metodus, suteikiantys aukšto lygio paslaugas klientams, jungiantys draugišką, profesionalų
ir novatorišką kolektyvą.
Tad su mumis nuolat kelsite profesinę kvalifikaciją,
turėsite galimybes mokytis iš savo srities profesionalų, dirbsite šiuolaikiškoje ir vertybėmis grįstoje
organizacijos kultūroje. Mes tikime, kad dirbant
kartu galime keisti ir įtakoti žmonių gyvenimą bei
požiūrį į rūpinimąsi sveikata.

Kontaktai:
Personalo skyriaus vadovė Jovita Juotpalytė
jovita,juotpalyte@anteja.lt
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BANKERA

Lietuvių įkurta finansinių technologijų įmonė Bankera privatiems ir verslo klientams visoje Europoje
ir kitose šalyse teikia sąskaitų, mokėjimo kortelių, paskolų 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.
2021 m. Bankera pateko į kas pora metų Europos Komisijos leidžiamą leidinį „Sėkmės paslaptys“, kuriame pristatomi sėkmingiausi verslininkai bei mažos ir vidutinės įmonės iš Europos
Sąjungos bei COSME programos šalių. Taip pat 2021–aisiais Bankera pateko į TOP populiariausių įmonių Lietuvoje bei yra pelniusi TOP darbdavio apdovanojimą.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam darbuotojui?
Bankera yra įdarbinusi ne vieną darbuotoją, neturintį jokios darbinės patirties, tačiau pasižymintį
puikiais akademiniais rezultatais, pasiekimais užklasinėje veikloje, olimpiadose ir turintį asmenines
savybes, tokias kaip norą tobulėti ir augti. Kadangi Bankera yra tarptautinė įmonė, pagrindinis reikalavimas yra puikios anglų k. žinios ir proaktyvumas.
Norintys pradėti savo karjerą finansinių technologijų srityje nuo „pažink savo klientą“ pareigybės,
turėtų pasižymėti kruopštumu, atidumu, analitiniu mąstymu, o štai „klientų aptarnavimo specialisto“
pareigybėje svarbu kokybiškai, įsigilinant į kiekvieno kliento problemą, pateikti reikiamą informaciją
ir atsakyti į visus kylančius klausimus.
Kokios karjeros perspektyvos yra Jūsų kompanijoje?
Siūlome ne tik itin lanksčias ir geras darbo sąlygas,
įdomų bei dinamišką darbą, bet ir karjeros galimybes. Turime nemažai sėkmės istorijų, kuomet darbuotojai savo karjerą pradėjo nuo startinių pozicijų
dar būdami studentais, o šiandien įmonėje užima atsakingas vadovaujančias pozicijas. Šiai dienai turime
daug atvirų pozicijų, nuo startinių iki vadovaujančių,
nuo darbo klientų aptarnavimo, vertimo, marketingo iki IT ir verslo vystymo skyrių. Tad dominančią
poziciją Bankeroje tikrai gali rasti kiekvienas.
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BANKERA

Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?
Bankera komanda sparčiai auga dėl didėjančio klientų rato bei vis
plečiamo naujų paslaugų spektro, todėl prisijungti prie komandos yra kviečiami įvairių sričių specialistai, tokie kaip „pažink
savo klientą“, klientų aptarnavimo, pinigų plovimo prevencijos
specialistai. Be minėtų pozicijų į savo komandą kviečiame ne
tik finansininkus bei komunikacijos specialistus, tačiau ir IT srities specialistus, tokius kaip „Front-End“, „Back-End“, mobiliųjų
aplikacijų programuotojus, kokybės užtikrinimo, kibernetinio
saugumo specialistus ir kitus.
Siekiame sudaryti sąlygas kopti karjeros laiptais užsienio kalbų, verslo valdymo, teisės, psichologijos
bei kitas studijų kryptis pasirinkusiems jaunuoliams.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Savo darbuotojams suteikiame sąlygas ne tik dirbti
nuotoliniu būdu, lanksčiai derinti studijų bei darbo
laiką, bet ir daug papildomų naudų. Bankera skiria
didžiulį dėmesį darbuotojų profesiniam augimui, tad
studijuojantiems darbuotojams suteikiamos net 5
papildomos apmokamos laisvos dienos skirtos mokslams, taip pat darbuotojai aktyviai dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose, be to yra galimybė
užsisakyti profesines knygas.
Kolegos reguliariai dalyvauja komandos formavimo
veiklose, kasmet yra organizuojami vasaros ir žiemos
renginiai. Esame sportuojančių darbuotojų rėmėjais,
todėl kiekvienam darbuotojui skiriamas pasirinktas
sporto klubo abonementas. Prisijungę darbuotojai
turi galimybę ne tik mokytis, tobulėti profesiškai, bet
ir įgauti darbo patirties tarptautinėje aplinkoje.

Kontaktai:
careers@bankera.com
https://careers.bankera.com/
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BENTLEY SYSTEMS

„Bentley Systems“ („Nasdaq: BSY“) yra
infrastruktūros inžinerijos programinės
įrangos įmonė. Mes teikiame novatorišką
programinę įrangą pasaulio infrastruktūrai tobulinti - palaikydami tiek pasaulio
ekonomiką, tiek aplinką. Mūsų pramonės
lyderiaujančius programinės įrangos sprendimus profesionalai ir įvairaus dydžio organizacijos naudoja kelių ir tiltų, geležinkelio ir tranzito, vandens ir nuotekų, viešųjų
darbų ir komunalinių paslaugų, pastatų ir
miestelių bei pramonės objektų projektavimui, statybai ir eksploatavimui.

Mūsų
pasiūlymai
apima
„MicroStation“
pagrindu
sukurta programa modeliavimui ir simuliacijoms, „ProjectWise“ projektų pristatymui,
„AssetWise“ - turto ir tinklo
našumui bei „iTwin“ platforma
skaitmeniniams infrastruktūros
dvyniams. „Bentley Systems“
dirba daugiau nei 4000 darbuotojų ir per metus gaunamos
daugiau nei 800 milijonų dolerių pajamos 172 šalyse.
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BENTLEY SYSTEMS
Ar turite patirties su .Net, TypeScript, C++, REST, debesimis pagrįstomis žiniatinklio paslaugomis
ar programomis mobiliesiems? Ieškote nuostabios programinės įrangos inžinerijos praktikos savo
karjerai pradėti? Bentley Systems siūlo programinės įrangos inžinerijos praktikas ir nuolatines
pareigas mūsų Vilniaus ir Kauno ofisuose.
Tai puiki galimybė:
•
•
•
•
•
•
•

Tik dviejų žingsnių įsidarbinimo procesas
Atliksite realias užduotis sudėtinguose
projektuose ir naudosite naujausias technologijas
Turėsite asmeninį mentorių, kuris jums
padės
Galimybė pasirinkti darbą pilnu ar puse
etato
Siūlome lankstų darbo grafiką, jei reikia
derinti darbą ir studijas
Dauguma praktikantų po pačių praktikų
lieka „Bentley“ kaip nuolatiniai darbuotojai
Daug linksmybių taip pat garantuota!
Bentley Systems siūlo stažuotes ir nuolatines pareigas Vilniaus ir Kauno biuruose.

Po sėkmingos praktikos geriausiems praktikantams siūloma vieta Graduate Development
programoje.
Software Engineering Graduate Development Program (GDP) yra programa, skirta būsimos
kartos programinės įrangos inžinieriams iš „Bentley Systems“. Baigę praktiką „Bentley“, programinės įrangos inžinieriai pirmuosius dvejus metus praleidžia kompanijoje, rotuodami per 4 skirtingas komandas. Patirtis dirbant skirtingose komandose per dvejų metų rotacijos programą, kurioje
įgysite platų techninių įgūdžių rinkinį. Susipažinkite su svarbia verslo praktika ir pažangiausiomis
technologijomis, kurios padės Jums greitai augti karjeros laiptais. Individualus kuravimas ir karjeros palaikymas leis Jums rasti tinkamą „Bentley“ modelį. Baigę programą būsite priskirti komandai, atitinkančiai Jūsų įgūdžius.

Kontaktai:
www.bentley.com

praktika@bentley.com
tel. +370 604 48289
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CYBER CARE

Patirtis, tobulėjimas ir komandinis darbas skatina siekti sėkmės klientų aptarnavimo srityje, o 400+
širdžių technologijų pasaulį paverčia lengvai suprantamu! Mūsų komandos nuoširdumas, žmogiškasis
ryšys, inovaciniai sprendimai technologijų įmonių klientų aptarnavimui suteikia aiškumo ir paprastumo. Mes tikrai žinome, kaip pasakyti „labas!“ visam pasauliui, kad įveiktumėm iššūkius. Su kiekvienu
pokalbiu mes geriname aptarnavimo kultūrą ir tai yra pagrindinis mūsų „wow! “.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?
Nuolatos ieškome žmonių, norinčių prisijungti prie mūsų klientų aptarnavimo skyriaus, tačiau
neapsiribojame tuo ir tikrai laukiame kandidatų į kitas pozicijas. Plečiantis mūsų klientų aptarnavimo skyriui ieškome žmonių turinčių vadovavimo komandoms patirties ir galinčių vesti šias
komandas į priekį. Kurdami naujus projektus laukiame specialistų IT srityje, taip pat žmonių
galinčių padėti mums analizuoti visus turimus duomenis ir juos susisteminti.

96 „CyberCare“ darbuotojai kilo karjeros laiptais „Tesonet“ akceleratoriaus viduje – ir tai yra
kas trečias žmogus įmonėje!
Ko tikitės iš potencialių kandidatų?
Nuo vieno „labas!“ prasideda ryšio užmezgimas. Mes sakome „labas!“
kiekvienam ateinančiam ir siekiame, kad pirmos dienos „wow!“ niekur
nedingtų, o tik augtų. Mes nereikalaujame įspūdingo CV, mes ieškome
atidžių ir trokštančių mokytis žmonių, kurie prisijungs prie „wow!“
vidinės kultūros kūrimo.
Angų kalbos (o gal vokiečių ir prancūzų?!) įgūdžiai ir mokėjimas naudotis kompiuteriu – reikalingi prisidėti prie „CyberCare“ komandos.
O mes pažadame mokymus, gerą atmosferą, dalijimąsi žiniomis ir
įsiklausymą į kiekvieno „labas!“ poreikius. Esi motyvuotas, nori įgauti
naujų įgūdžių ir patirties – mes suteiksime tavo karjerai pradžią.
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CYBER CARE

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų organizacijoje?
•
•

„CyberCare“ – tai ne tik rūpestis mūsų klientais, kad
technologijų pasaulis taptų lengvai suprantamas.
„CyberCare“ – tai ir rūpestis darbuotojais, kad jie turėtų
galimybes tobulėti, augti ir siekti karjeros.

„CyberCare“ yra sparčiai auganti įmonė, kuri plečia savo veiklą.
Esame „Tesonet“ dalis, todėl visuomet turime pasiūlyti vidinių
karjeros perspektyvų, išeinančių į inovacijų ir technologijų pasaulį. Į naujas vidines pozicijas pirmiausiai siūlome kandidatuoti
komandos nariams, nes su jais turime stiprų ryšį ir abipusį pasitikėjimą.

Noriu dar daugiau!
•
•
•
•
•
•

Nori atsipūsti po darbo? Mes turime muzikos studiją, laisvalaikio zoną, PS4, stalo tenisą,
futbolą, miego kambarį ir dar daug visko.
Visuomet pilną virtuvę, kad galėtum pastiprinti savo produktyvumą.
Profesionalų fizinės sveikatos trenerį, kuris rūpinasi „CyberCare“ sveikata.
Papildomą sveikatos draudimą, kuris pritaikytas pagal tavo poreikius.
Lanksčias darbo sąlygas, todėl galėsi rinktis, kada nori dirbti – dieną, vakare ar naktį.
Ir svarbiausiai – puikią komandą, kurios pagalba kuriame „CyberCare“ kultūrą ir ją
švenčiame įvairių renginių metu!

Kontaktai:
career@cybercare.cc
www.cybercare.cc
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CITCO

„CITCO Group of Companies“ yra pirmaujanti JAV turto aptarnavimo sprendimų tiekėja pasaulinei
alternatyvaus investavimo pramonei, turinti daugiau nei 1,8 trilijono USD vertės pasaulinį turtą.
Grupėje dirba daugiau nei 10 000 darbuotojų iš 50 skirtingų šalių. Visame pasaulyje Grupės įmonės
teikia platų paslaugų spektrą – fondų paslaugų ir santykių su investuotojais, bankininkystės, depozitoriumo ir saugojimo paslaugų, technologijų ir paslaugų valdymo srityse.

2007 metais įkurtas CITCO biuras Vilniuje buvo vienas pirmųjų paslaugų centrų, atidarytų
Lietuvoje. Šiandien jame dirba daugiau nei 700 darbuotojų ir jis toliau plečiasi. CITCO
Vilnius yra vienas iš svarbiausių strateginių CITCO centrų, aptarnaujantis tarptautinę
pasaulinę klientų bazę, įskaitant rizikos draudimo fondus, privataus kapitalo ir nekilnojamojo
turto fondus, bankus ir tarptautines korporacijas.

Kuo išsiskiriate iš kitų?
Turėdami 80 biurų 50 šalyse, siūlome absolventams ir patyrusiems specialistams galimybę dirbti visame pasaulyje. Karjera „Citco“ sudaro Jums galimybę keliauti ir dirbti iš Toronto
į Manilą, į Londoną ir Vilnių – ir daug kitų
vietų. Mūsų nuolatinės investicijos į mokymąsi ir tobulėjimą reiškia, kad mūsų darbuotojai
yra vieni geriausių mūsų pramonėje. „Citco“
įsitraukimas į įmonių socialinio informavimo
programas suteikia galimybę dalyvauti prasmingame ir pilnaverčiame bendruomenės darbe. Kviečiame susipažinti su „Citco“ galimybių
pasauliu. Nesvarbu, ar pasiliksite kurį laiką, ar
tapsite mūsų šeimos dalimi, „Citco“ patirtis
liks jums visą gyvenimą.
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CITCO
Kokios karjeros perspektyvos yra galimos jūsų
kompanijoje?
„Citco“ didžiuojasi savo paslaugų ir inovacijų istorija,
trunkančią daugiau nei 75 metus. Galite siekti karjeros galimybių: Apskaitos ir finansų srityse; Ryšiai su
investuotojais; Programinės įrangos ir technologijų
kūrimas; Bankininkystė; Žmogiškieji ištekliai; Rizika
ir vertinimas; Laikymasis; Rinkodara; Santykių su
klientais valdymas ir daug daugiau.

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

Kokias pozicijas siulote potencialiems
darbuotojams?
Mes siūlome platų laisvų darbo vietų spektrą, nes
aktyviai ieškome ryškių ir talentingų darbuotojų, kurie galėtų prisijungti prie mūsų tarptautinės įmonės finansų, apskaitos ir teisės srityse.
Kviečiame kandidatuoti į mūsų vasaros praktikos
programą tiek apskaitos, tiek teisės skyriuose.
Sėkmingai baigus praktiką ar įgijus diplomą, siūlome galimybę įsidarbinti visą darbo dieną tokiose
pozicijose kaip: jaunesnysis buhalteris, fondo buhalteris, jaunesnysis finansų analitikas, jaunesnysis
teisininkas ir daugelis kitų. Būtinai peržiūrėkite mūsų siūlomas darbo vietas ir raskite sau tinkamiausią
karjeros variantą!

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

"Cognizant" (CTSH) yra viena iš pirmaujančių pasaulyje profesionalių paslaugų bendrovių, kuri keičia
klientų verslo, veiklos ir technologijų modelius skaitmeninei erai. Mūsų pramone grįstas konsultacinis
požiūris padeda daugeliui gerai žinomų organizacijų visose pramonės šakose ir geografinėse vietovėse
numatyti, kurti ir valdyti inovatyvesnį ir efektyvesnį verslą.
Cognizant Lietuva teikia veiksmingą ir kokybišką pagalbą visose valdymo ir IT srityse iki Skandinavijos finansų ir draudimo įmonių. Unikalus IT ir BPS derinys bei nuolatinis dėmesys tobulinimui, pasitelkiant automatizacijos, robotizacijos ir procesų optimizavimo priemones, daro mus pirmaujančiu
verslo iššūkių sprendimo centru.

Ko tikitės iš potencialaus kandidato?
Ieškome komandos žaidėjų, turinčių vidutines anglų kalbos žinias, galinčių lengvai išmokti
sistemų ir naujų finansų sričių (draudimo, pensijų, banko produktų, personalo valdymo, darbo
užmokesčio), reikalingų tiesioginėms pareigoms atlikti.
Kai kurioms pareigybėms gali prireikti vienos iš Skandinavijos kalbų - švedų, danų, norvegų
- arba kitų kalbų (vokiečių, italų, prancūzų, olandų ar ispanų). Jei šių kalbų dar nemokate, bet
norite jų išmokti - "Cognizant" suteikiame kalbų mokymus prieš pradedant dirbti.

Kuo išsiskiriate iš kitų?
Prisijungę prie "Cognizant Lietuva" tapsite pasaulinės "Cognizant" komandos dalimi. Siūlome galimybę tobulėti profesinėje
srityje, įgyjant praktinės darbo patirties ir suteikiant prieigą prie
daugiau nei 50 000 mokymosi medžiagos internete. Suteikiame
įkvepiančią darbo atmosferą, įtraukiančią veiklą ir papildomas naudas (pavyzdžiui, papildomą sveikatos draudimą, motyvacinius priedus, apdovanojimus, komandinius renginius,
ergonomišką darbo aplinką ir dar daugiau) bei galimybę gyvai
dalyvauti organizacijų veikloje, dalyvaujant įvairių komitetų
veikloje.
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COGNIZANT
Kokios karjeros perspektyvos yra galimos jūsų kompanijoje?
Pradėję savo karjeros kelią "Cognizant", turėsite galimybę augti komandoje ir tapti vyresniaisiais specialistais arba komandos vadovais. Be to, daugelis įmonės darbuotojų nusprendė rinktis horizontalų
karjeros augimą - visada turite galimybę keisti komandas, žinių sritis, dirbti skirtinguose skyriuose
ir pas skirtingus klientus, pereiti iš skaitmeninių operacijų komandų į informacinių technologijų ar
įmonės funkcijas.

Pasidalykite su mumis savo gyvenimo aprašymu ir mes su jumis susisieksime, kai tik bus
laisva jūsų profilį atitinkanti pozicija:
https://careers.cognizant.com/lt/en/job/38148/OPEN-POSITION

Kokias pozicijas siulote potencialiems darbuotojams?
"Cognizant Lietuva" siūlo daug įvairių darbo vietų. Nesvarbu, ar ieškote pradinio lygio pareigų
su kalbos kursais, ar jau turite įgūdžių, kurių mes ieškome, ir esate pasiruošęs profesiniam augimui - mes ieškome jūsų!

Kontaktai:
https://careers.cognizant.com/lt/en/job
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DEVBRIDGE

JAV programavimo paslaugų įmonė „Devbridge“ kuria aukščiausios klasės skaitmeninius produktus
ir padeda įgyvendinti sudėtingus programinės įrangos sprendimus Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos rinkoms. Įmonė sėkmingai darbuojasi ne tik kurdama pažangiausią programinę įrangą, tačiau ir
prisidėdama prie būsimųjų profesionalų auginimo.
„Devbridge“ komandų branduolius sudaro patirties turintys aukščiausiojo lygio programuotojai, testuotojai, infrastruktūros inžinieriai, verslo analitikai, produktų vadovai ir dizaineriai.
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. 2021 metų pabaigoje „Devbridge“ sudarė
vieną didžiausių sandorių ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione bei tapo dalimi „Cognizant Softvision“
įmonės.

Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?
„Devbridge“ įmonė kasmet organizuoja nemokamas „Sourcery“ akademijas informacinių technologijų specialybių studentams, būsimiems programuotojams ir testuotojams. Prieš kelerius metus
įkurtos nemokamos kūrybinių technologijų akademijos, skirtos 7-12 metų vaikams, „Sourcery for
Kids“ tikslas – įgyvendinti pokytį Lietuvos švietimo sistemoje – įtraukiant programavimo pamokas
į formalųjį ugdymą ir užtikrinant jų prieinamumą
visiems Lietuvos vaikams. Taip pat vienas iš šios
iniciatyvos tikslų – per 10 metų Lietuvoje dešimteriopai padidinti studijuojančiųjų šios srities mokslus skaičių.
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DEVBRIDGE
„Sourcery” akademija yra nemokama
edukacinė programa visiems, norintiems tobulinti savo įgūdžius ir pasiruošti karjerai IT srityje.

Galimos yra trys akademijos
suaugusiems:
Front-End programuotojų akademija
Pradėkite savo Front-End programuotojo karjerą intensyvioje trijų mėnesių trukmės nemokamoje „Sourcery for Front-End“ akademijoje. Dalyvaukite atrankoje į „Devbridge" programuotojų organizuojamus kursus, kurie tradiciškai vyksta kartą metuose, rudenį, Kaune ir Vilniuje.
Šiais metais akademijos paskaitos ir susitikimai su mentoriais vyks nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į situaciją šalyje dėl Covid-19.

Full-Stack programuotojų akademija
Kviečiame išmokti naujausių tinklalapio kūrimo technologijų nemokamoje „Sourcery for Developers” akademijoje pradedantiesiems. Dalyvaukite atrankoje į trijų mėnesių trukmės kursus,
vykstančius kiekvienų metų rudenį ir pavasarį „Devbridge“ Kauno ir Vilniaus padaliniuose.
Testuotojų akademija
Pradėkite savo karjerą testavimo srityje su nemokama dviejų mėnesių trukmės „Sourcery for
Testers“ akademija. Kasmet vasarą vykstanti „Sourcery“ akademija yra „Devbridge" profesionalų sukurta švietimo programa visiems, norintiems tobulinti savo įgūdžius ir pasiruošti karjerai
IT srityje.

Kontakas:
academy@devbridge.com
devbridge@devbridge.com
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EBV FINANCE

„EBV Finance“ yra pirmaujanti įmonė Baltijos šalių regione ir viena iš 3 didžiausių mokesčių grąžinimo
paslaugas teikiančių įmonių Europoje. Mūsų komandą sudaro daugiau nei 160 profesionalų, dirbančių
Lietuvoje, Danijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje. Pagrindinė būstinė įsikūrusi Vilniuje. Mūsų klientai – įmonės, dirbančios tarptautinės logistikos srityje, nuo didžiausių Europos vežėjų
iki mažų šeimos valdomų verslų.
Kokie reikalavimai keliami potencialiam kandidatui?
Mes ieškome jaunų žmonių, turinčių plačių užmojų – tokių, kokių turime ir mes: ieškančių galimybių,
orientuotų į rezultatą, keliančių iššūkius sau ir mums, ir tokiu būdu kiekvieną dieną tobulėjančių. Esame pasiruošę vesti karjeros keliu kiekvieną – suteikti mokymus, padėti kuo greičiau perprasti darbo
poziciją ir įgyti reikiamas kompetencijas.

Mes visada ieškome naujų talentų, todėl neradus tinkamo darbo pasiūlymo, raginame
pasikalbėti - darbo poziciją gali susikurti ir pats.
Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Laisvė, pasitikėjimas, iniciatyva – mūsų raktiniai žodžiai.
EBV Finance - ideali vieta tau:
• iš naujo atrasti. Nedvejokite ir prisijunkite prie mūsų
įmonės – atraskite save naujai. O mes būsime jūsų
naujos kelionės bendražygiais.
• „užsikrėsti“ komandine dvasia. Įkvepiantys žmonės,
spindinčios akys ir ambicingi tikslai vienija mus.
• greitai tobulėti. Dalyvauk mokymų programose,
prisidėk prie iniciatyvų, siūlyk idėjas, atrask savo stipriąsias puses.
• atskleisti savo verslumo dvasią. Tai paprasta dirbant
sparčiai besivystančioje ir pirmaujančioje kompanijoje, kuri kasdien iš naujo įtvirtina savo pozicijas.
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Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų organizacijoje?
Mes sparčiai augame – 2021 metais pasveikinome net 85 naujus darbuotojus tapus mūsų komandos dalimi. Skatiname vidinę karjerą – pernai 18 mūsų darbuotojų pakeitė pozicijas organizacijos viduje. Vieni iš jų – kilo karjeros laiptais, kiti – pakeitė darbo profilį (pvz. iš operacijų
skyriaus perėjo į IT). Visa tai būtų sunkiai įsivaizduojama be darbuotojų motyvacijos, didžiulio
vadovų palaikymo ir betarpiškos komandos pagalbos.
Taip pat, esame pasaulinės „Edenred“ grupės dalimi, todėl suteikiame ne tik darbą, bet ir tarptautines karjeros galimybes. Pasinaudojant jomis, yra galimybė tęsti karjerą bet kurioje iš 46
pasaulio šalių. Brazilija, Singapūras ar Paryžius – renkiesi tu!

Kokias pozicijas siūlote susidomėjusiems?
Studentus ir absolventus prisijungti prie komandos kviečiame į įvairius departamentus:
operacijų, klientų aptarnavimo, pardavimų, informacinių technologijų, finansų. Taip pat galime pasiūlyti atlikti praktiką ir jos metu gilinti
savo žinias, po kurios yra galimybė likti dirbti
pas mus.
Jūsų lauks dar daugiau:
•
•
•
•
•
•

Sveikatos draudimas. Sveikas darbuotojas = Laimingas darbuotojas = Laimingas darbdavys.
Lankstumas. Pasirink darbo valandas ir darbo vietą, kas tau tinka labiausiai. Be to, augdamas su
mumis, gauni papildomų dienų savo poilsiui.
Pasilinksminkime. Skatiname komandas susitikti ne darbo aplinkoje ir atšvęsti darbines pergales.
Mokymų biudžetas. Profesinis tobulėjimas yra būtinas – pasirink, kokių įgūdžių dar nori įgyti.
Šventės. Darbuotojų diena, tavo darbo ir asmeninės sukaktys bei svarbūs įvykiai? Atšvęskime!
Įprasta nauda. Ofisas pačiame miesto centre, kava, švieži vaisiai, dovanos naujokams, savanoriškos
veiklos, vėlyvieji pusryčiai su kolegomis – mes visi tai siūlome.

Kontaktai:
hr@ebvfinance.com
www.ebvfinance.lt

34

ERST & YOUNG

Mes esame pokyčių vykdytojai ir kibernetikos ekspertai. Veiklos efektyvumo gerintojai ir problemų
sprendėjai. Duomenų mokslininkai ir augantys programuotojai. Robotų programuotojai ir programinės įrangos kūrėjai. Rizikos valdytojai ir pasitikėjimo kūrėjai. EY ("Ernst&Young") - pasaulinė patikimumo užtikrinimo, mokesčių, strategijos ir sandorių paslaugų lyderė, padedanti spręsti sunkiausius
mūsų klientų iššūkius ir kurti geresnį darbo pasaulį.
Mes esame daugiau nei 300 000 pasaulinės perspektyvos su daugiau nei 700 profesionalų,
pasiruošusių tave priimti, Baltijos šalyse.
Jūsų drąsios ambicijos - tik pradžia. Pasinaudokite mūsų pasauliniu mastu, mūsų technologijomis,
mūsų komandomis ir mūsų kultūra, kad realizuotumėte savo potencialą. Mokykitės iš geriausiųjų,
apsupkite save smalsiais žmonėmis, užduokite geresnius klausimus ieškodami geresnių atsakymų ir
kurkite geresnį darbo pasaulį.
Išskirtinė EY patirtis. Ją galite kurti jūs.
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ERST & YOUNG
Pagrindinės verslo paslaugos
Darykite įtaką finansų, rinkodaros, žmogiškųjų
išteklių, verslo plėtros ir kitose srityse.
Konsultacijos
Padėkite kurti geresnį darbo pasaulį, keisdami verslą
pasitelkdami žmonių, technologijų ir inovacijų galią.
Žmonių konsultavimo paslaugos
Padedame įmonėms kuo geriau išnaudoti vertingiausią savo turtą ir kurti geresnius darbo metodus.
Paslaugos, mokesčiai
Siūlykite naujas perspektyvas, kurios padeda formuoti strategiją ir padeda klientams priimti geriau
pagrįstus verslo sprendimus.
Strategija ir sandoriai
Atlikite pagrindinį vaidmenį padėdami klientams iš naujo įsivaizduoti savo ekosistemas, pertvarkyti
paketus ir iš naujo atrasti save geresnei ateičiai.
Finansinės paslaugos
Prisijunkite prie pasaulinės smalsių ir kūrybingų žmonių bendruomenės integruotame finansinių
paslaugų versle.
Užtikrinimas
Būti novatoriumi ir problemų sprendėju, padedančiu sudėtingam pasauliui veikti geriau, išlaikant
pasitikėjimą ir patikimumą.

Kontaktai:
www.ey.com
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GJENSIDIGE

„Gjensidige“ - viena didžiausių draudimo grupių Šiaurės šalyse, listinguojama Oslo vertybinių popierių biržoje. Grupės įmonėse Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje bei Baltijos šalyse dirba 3 710 žmonių
ir savo klientams teikia ne gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo paslaugas. Baltijos šalyse veikia
akcinė draudimo bendrovė ,,Gjensidige“. Skaičiuojame, kad Baltijos šalyse mumis jau pasitiki 700 000
privačių ir 60 000 verslo klientų, o juos aptarnauja per 700 ambicingų, įžvalgių, nuolat tobulėjančių
mūsų kolegų.

Esame saugumo jausmą kurianti bendrovė. Tikėjimas, atvirumas ir noras
vieniems kitus išklausyti, priimti ir
palaikyti yra vertybės, kuriomis vadovaujamės. Saugumo jausmas leidžia
mums priimti iššūkius, padeda bendrauti su klientais, rasti sprendimus su
kolegomis ir siekti aukščiausių tikslų.

Mes mąstome netradiciškai ir tai skatina mus būti žingsniu priekyje. Esame smalsūs, norintys
visapusiškai tobulėti, o darbus atlikti kuo geriau.
Vertiname iniciatyvumą ir drąsą. Nuolat skatiname kolegas išdrįsti žengti pirmąjį žingsnį.
Suteikiame galimybę dalytis idėjomis, veikti ir įgyvendinti tai, ką kiekvienas moka geriausiai.
Esame bendrovė, kurioje sudarytos puikios sąlygos augti. Nesvarbu, kurioje šalyje įsikurtume,
taikome aukščiausius atsakingo verslo ir darbdavio standartus, o dirbantieji įmonėje turi vienodas galimybes tobulėti ir kelti kvalifikaciją.
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Žinias ir profesinius įgūdžius nuolat tobuliname savo vidiniame mokymų padalinyje „Gjensidige akademija“, esame sudarę palankias vidinės karjeros galimybes. Vien praėjusiais metais 14 proc. „Gjensidige“ darbuotojų Baltijos šalyse įmonės viduje palypėjo karjeros laipteliu. Įmonė siūlo darbą skirtinguose departamentuose ar skyriuose, priklausomai nuo Jūsų lūkesčių.

Įmonėje dirba platus specialistų spektras. Šiuo metu ieškome papildymo: duomenų analitikų,
inžinierių, IT specialistų Kompetencijos centre, Informacinių technologijų departamente darbui su projektais Baltijos ir Skandinavijos šalyse. Be to, įmonė ieško darbuotojų Klientų aptarnavimo departamente.

Esame lankstūs ir kartu su praktiką pas mus norinčiais atlikti studentais randame tinkamiausią sprendimą, kokios trukmės konkreti praktika bus, ar biure būsite pusę darbo dienos, ar visą dieną, kuris
departamentas ar skyrius labiausiai atitiktų jūsų praktikos tikslus. Studentams norintiems atlikti praktiką Kompetencijos centre siūlome apmokamą praktiką. Bendraudami su mūsų ekspertais, studentai
tobulėja ir įgyja labai vertingų žinių.

Kontakta:
atranka@gjensidige.lt
www.gjensidige.lt
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GUIDEHOUSE

„Guidehouse“ yra pasaulinė konsultavimo įmonė, teikianti vadybos, technologijų ir rizikos valdymo
paslaugas viešajam bei privačiajam sektoriams. Sujungdami viešojo ir privataus sektorių žinias bei verslo ekspertizės įrankius, padedame klientams susidoroti su tokiais svarbiais iššūkiais kaip jiems nustatytų reglamentų laikymasis. Įmonėje dirba daugiau nei 12 000 profesionalų, vykdome veiklą daugiau
nei 50-yje šalių.
„Guidehouse Lietuva“ yra vienas iš svarbiausių finansines paslaugas teikiančių įmonės
padalinių.
Mūsų įmonėje dirba daugiau nei 300 darbuotojų. Nuolat augame ir ieškome kolegų, norinčių pradėti
karjerą perspektyvioje finansinių nusikaltimų tyrimo srityje.

Keliami reikalavimai kandidatui:
•
•
•
•
•

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

Kuo išsiskiriame iš kitų darbdavių savo sferoje, kodėl darbuotojas turėtų rinktis mūsų įmonę?
„Guidehouse“ nori dirbti su žingeidžiais ir turinčiais stiprų atsakomybės jausmą asmenimis, kuriems
kova su finansiniais nusikaltimais būtų prasminga veikla ir gyvenimo būdas. Mes siūlome konkurencingus atlyginimus ir privalumus, skirtus padėti darbuotojui plėsti savo žinių ratą ir augti mūsų įmonėje.
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Siūlomos pozicijos:
•

•

Jaunesnysis pinigų plovimo prevencijos analitikas –
tai atradimų kupinas darbas, kuriam reikalingi puikūs analitiniai gebėjimai. Dalis darbo yra susijusi su
finansinių nusikaltimų atpažinimu ir prevencija, dalis
– su išsamesniu veiklos tyrimu bei pagalba teisėsaugai
sugaunant ,,blogiukus“. Dirbant kai kuriuose projektuose, tau reikės aptikti įtartinas ar neteisėtas kriptovaliutų operacijas bei atskleisti tikrąją jų savininkų tapatybę. Šiuo metu kriptovaliutų operacijų analizavimas
yra svarbiausias įrankis tiriant su kriptovaliutomis
susijusias neteisėtas veikas.
Kokybės užtikrinimo analitikas – esminė finansinių
įstaigų funkcija, užtikrinti įmonės reglamentų laikymąsi užkertant kelią potencialiems nusikaltimams.
Tau reikės atlikti įspėjimų bei atvejų analizę, atpažinti
tyrimo spragas bei pateikti profesionalius, su tyrimu
susijusius komentarus ir išvadas.

Karjeros perspektyvos mūsų kompanijoje:
„Guidehouse“ yra lygių galimybių darbdavys ir taiko objektyvius kriterijus potencialiam tinkamumui
įvertinti. Kiekvienam norinčiam suteikiame galimybes mokytis ir gilinti žinias bei tapti pinigų plovimo
prevencijos specialistais ar ekspertais.

Esame įsipareigoję užtikrinti lygiavertį darbuotojų ir kandidatų atrankos procesą ir siekiame,
kad nė vienas darbuotojas nebūtų traktuojamas mažiau palankiai dėl rasės, odos spalvos, tautybės, religijos, etninės ar tautinės kilmės, amžiaus, lyties, šeimyninės padėties, seksualinės
orientacijos arba negalios.

Kontaktai:
ltrecruitment@guidehouse.com
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YARA

Yara buvo įkurta 1905 m., siekiant išspręsti augančią bado problemą Europoje. Šiuo metu Yara yra
viena iš lyderiaujančių pasaulyje trąšų gamybos įmonių. Bendrovė valdo integruotą verslo modelį, turi
apie 17 000 darbuotojų ir veikia daugiau nei 60 šalių.
Yara, kurios būstinė yra Osle, 2018 m. atidarė savo biurą Lietuvoje. „Yara European Business Services“
(EBS) šiuo metu sparčiai auga ir ieško naujų darbuotojų, mezga naujus ryšius bei partnerystes. Yara
EBS funkcijos: klientų aptarnavimas, transporto koordinavimas, eksportas, veiklos planavimas, finansai, HR, pirkimai, verslo analitika.
Kokias pozicijas siūlote potencialiems
darbuotojams?
Yara EBS siūlome platų įvairių pozicijų spektrą
tiems, kurie siekia prisidėti prie mūsų pagrindinės kompanijos misijos – atsakingai maitinti
pasaulį ir saugoti planetą. Kadangi dirbame su
visa Europa, turime daugybę galimybių ir ieškome klientų aptarnavimo specialistų, transporto
koordinatorių, finansų specialistų (AR, AP, GL),
eksporto koordinatorių ir daug kitų.

Darbas Yara EBS reiškia, kad galite priklausyti mūsų pasaulinei komandai, nors ir dirbate iš
Vilniaus!
Visiems mūsų naujiems komandos nariams suteikiami išsamūs mokymai. Didžiuojamės galėdami pristatyti FinCamp programą. Tai nuostabi galimybė pagilinti savo žinias apie finansus. FinCamp yra vasaros stažuotės programa, kuri padės daugiau sužinoti, kaip pagrindiniai apskaitos
principai veikia praktiškai. Be to, galėsite atidžiau pažvelgti į bendro paslaugų centro pristatymo
veikimo modelį ir pamatyti finansų proceso vidų globalios kompanijos mastu.
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YARA
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Labai didžiuojamės jog Yara kompanijoje karjeros galima siekti augant ne tik vertikaliai, bet ir horizontaliai. Jei prisijungiate prie mūsų kaip specialistas, galite tapti vyresniuoju, koordinatoriumi ar komandos vadovu – taip vystysite savo karjerą vertikaliai. Tai ne tik pažadai - dabartinėje plėtros schemoje jau
turime puikių tokios karjeros pavyzdžių. Be to, kadangi Yara yra pasaulinė įmonė, turime daug įvairias
funkcijas atliekančių žmonių, todėl galite augti įvairiose komandose ar skyriuose.
Skatinant dabartinius kolegas siekti karjeros pokyčių Yara kompanijoje, aukštesnės darbo pozicijos yra
pristatomos tik kompanijos viduje. Yara tiki, jog darbuotojai yra pagrindinė kompanijos vertybė ir taip
siekia juos motyvuoti.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Yara daug dėmesio skiria savo darbuotojams, todėl mūsų teikiamų naudų sąrašas tik ilgėja. Štai keletas pavyzdžių:
• Darbas dėl bendro tikslo - sukurti teigiamą poveikį ir pokytį visai planetai (žmonėms ir aplinkai).
• Naudų paketas orientuotas į darbuotojų socialinę gerovę.
• Tarptautinės komandos, kultūrinė įvairovė.
• Karjeros galimybės, įskaitant dalyko ekspertus, vadovaujančius ar pasaulinius vaidmenis.
• Hibridinis darbo modelis su išmoka ergonomiškos darbo vietos įsirengimui namuose.
• Moderni biuro aplinka (ekologiškas biuras su poilsio erdve ir kitomis zonomis).

Kontaktai:
HR_EBS@yara.com
Visada galite kreiptis į mus tiesiogiai per Linkedin platformą, tereikia
susirasti Agnę Banienę arba Laurą Vičinaitę.
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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
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KILO HEALTH

„Kilo Health“ – viena lyderiaujančių skaitmeninio sveikatingumo bendrovių pasaulyje. Šiuo metu
galime pasidžiaugti daugiau nei 4 milijonais aktyvių vartotojų, pasitikinčių mumis ir mūsų produktais, taip pat puikiai išplėtotomis technologijomis ir skaitmeninės rinkodaros platformomis. „Kilo
Health“ suteikia unikalią galimybę talentingiems specialistams kurti ir auginti ateities skaitmeninės
sveikatos produktus.
„Kilo Health“ tikslas yra kurti įrankius, efektyviai prisitaikančius prie šiandieninio gyvenimo tempo ir gebančius padėti sveikiau gyventi, užkertant kelią įvairiems sveikatos sutrikimams arba juos
valdant ar gydant.

Kokie reikalavimai keliami potencialiems kandidatams?
Kiekviename „Kilo Health“ darbo skelbime minime tris esminius kriterijus naujokui: būk kūrybiškas,
nebijok klysti ir niekada nesugadink geros atmosferos (angl. never kill the vibe). Žinoma, vertiname
ir turimą darbinę patirtį, motyvaciją, įgūdžius, tačiau itin daug dėmesio skiriame savo unikaliai, per
ilgus metus sukurtai kultūrai puoselėti, todėl labai svarbu, kaip kiekvienas įsilieja į komandą. Galime
sakyti, kad formulė paprasta – jei tiks tavo „vibe’as“ ir atsineši pakankamą žinių bei įgūdžių bagažą,
tikrai rasime bendrą kalbą.

Kilo Health išskirtinumas
„Kilo Health“ išskirtinumai gana aiškūs – mūsų
„one-of-a-kind“ kultūra tikrai unikali, ją labai saugome ir puoselėjame, mes suteikiame galimybes
augti įmonės viduje taip pat sparčiai, kaip auga
ir visa įmonė, taip pat keičiame milijonų žmonių
gyvenimus. Tam, kad saugotum žmonių gyvybę, ne
visada privalu dėvėti baltą chalatą, ir „Kilo Health“
yra puikus to pavyzdys.
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KILO HEALTH
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja jūsų
įmonėje?
Vienas „Kilo Health“ išskirtinumų – mūsų politika
vidinio augimo atžvilgiu. Kiekvienam savo darbuotojui leidžiame bet kada keisti savo poziciją įmonėje
– jei dabartiniai darbai nedžiugina ar žmogus jaučia,
kad galėtų nuveikti daugiau kitoje vietoje, jis ar ji
visada gali lengvai keisti komandą ir net kardinaliai
keisti savo darbo pobūdį.
Be to, labai svarbu paminėti ir tai, kad mes šiuo metu
itin sparčiai augame, nuolat kuriami nauji produktai,
ir jiems komandos visų pirma ieškome įmonės viduje. Tai reiškia, kad norėdamas ar norėdama kilti karjeros laiptais tikrai neturėsite laukti, kol jūsų vadovas
išeis ar pakeis poziciją – visada galėsite prisijungti
prie naujų projektų ir tapti jų vadovu.
Kokias pozicijas siūlome potencialiems
kandidatams?
„Kilo Health“ šiuo metu turi daugiau nei 15 unikalių
sveikatingumo produktų, o jiems sklandžiai veikti ir
jų realiai kuriamai vertei palaikyti reikia labai daug
skirtingų specialistų.
Mūsų siūlomų pozicijų spektras itin platus – šiuo
metu turime apie 40 atvirų pozicijų, nuo įvairių
rinkodaros specialistų iki kūrybininkų, nuo programuotojų iki R&D skyriaus analitikų.

Kontaktai:
https://kilo.health/
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MOODY’S

„Moody’s“ tai pasaulinė investicinių paslaugų kontroliuojančioji bendrovė. „Moody’s“ taip pat yra
kreditų reitingų agentūra, atliekanti tarptautinius valstybių ir bendrovių tyrimus, nagrinėjanti jų gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus.

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

Credit Ratings & Research
Credit Strategy and Standards
Finance/Sustainable Finance
Human resources
Compliance
Communications/Marketing
Commercial Group/Sales
CyberSecurity
Procurement
ESG

Mūsų duomenys, analitiniai sprendimai ir įžvalgos padeda priimti sprendimus ir šalinti kliūtis
dirbant su kitomis įmonėmis. Su 13 000 darbuotojais iš daugiau nei 40 šalių, „Moody’s“ jungia
daugiau nei šimtmečio patirtį finansų rinkose.
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MOODY’S

Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų organizacijoje?
Mes edukuojame ir įgaliname savo žmones, kuriame darbo vietą kurioje kiekvienas galėtų būti tikruoju
savimi, išnaudotų visą savo potencialą ir klestėtų visais lygmenimis.
Vilniaus ofisui atvėrus duris prieš 3 metus, darbuotojų skaičius sparčiai auga. Mūsų darbuotojai auga
karjeros laiptais ir net išvyksta darbuotis į kitus miestus ar šalis kaip Londonas, Vokietija ir kita.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam kandidatui?
„Moody’s“ įmonėje mes imamės veiksmų. Mes įdarbiname įvairius talentus ir siekiame užtikrinti karjeros galimybes visiems. Reikalavimai keliami kandidatui priklauso nuo pozicijos kuri domina. Tačiau
esame globali įmonė todėl pagrindinis reikalavimas išlieka anglų kalba, gebėjimas dirbti komandoje,
noras išmokti ir tobulėti.

Kontaktai:
Vytautė Šyvokė
vytaute.syvoke@moodys.com
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NEUROTECHNOLOGY

Neurotechnology yra viena seniausių Lietuvos dirbtinio intelekto ir biometrijos technologijų įmonių,
įkurta 1990-ais metais Vilniuje. Ji išsiskiria tuo, jog nemėgsta būti varžoma - bet kokia nauja idėja bus
dėmesingai išklausyta ir, didelė tikimybė, pradėta įgyvendinti.
Taip kompanijos produktų tarpe atsirado be galo daug skirtingų sprendimų, įskaitant vaizdo
atpažinimo, finansinių naujienų teksto apdorojimo, ultragarsu paremto parametrinio
garsiakalbio ir kitų technologijų sprendimus.
Daugelis įmonės darbuotojų pradėjo dirbti dar būdami studentais ir, pritaikydami darbe tai, ką tuo
metu mokėsi paskaitose, tobulėjo bendraminčių gretose. Jeigu manai, jog norėtum taip savo karjerą
pradėti ir Tu, mes nekantraujame iš tavęs tai išgirsti.
Kokie reikalavimai keliami potencialiam kandidatui?
Pagrindiniai reikalavimai, kuriuos pateikiame potencialiems darbuotojams yra stiprus žinių bagažas:
programavimo įgūdžiai, suvokimas apie šiuolaikines IT technologijas ir jų pritaikomumą dirbtinio
intelekto, biometrinių technologijų ir algoritmų kūrimo srityse. Minimalios matematinės žinios: linijiniai modeliai, matricos, tikimybių teorija bei duomenų apdorojimo žinios būtų privalumas.

Žinios neuroninių tinklų
srityje, įskaitant parametrų
ir operacijų skaičiavimus,
neuroninių tinklų sluoksnių
ir kompiuterinės architektūros įgūdžius bei patirtis
programuojant Java, Python
ir C++ kalbomis taip pat
būtų privalumas.
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NEUROTECHNOLOGY
Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?
Neurotechnology suteikia darbovietę, kurioje galima dirbti prie vieno ar daugelio unikalių produktų ir
sprendimų, susijusių su biometrinėmis technologijomis, dirbtiniu intelektu ar robotika. Mūsų darbuotojų ir kompanijos bendra patirtis yra neišmatuojama, kas leidžia naujai prisijungusiems darbuotojams
lengvai semtis žinių iš jų.
Be to, kompanijos viduje inovatyvios idėjos yra visuomet laukiamos, siekiant stimuliuoti savęs tobulinimą ir nuolatinį mokymąsi. Galiausiai, mes visi dirbame norėdami pasiekti vieną ir tą patį tikslą
- priartinti žmones prie įdomių naujų technologijų.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Neurotechnology yra giliųjų neuroninių tinklų technologijų pionierė Lietuvoje. Po kelerių veiklos
metų buvo sukurti pirštų atspaudų, veidų, akies rainelės ir balso atpažinimo algoritmai. Atiekamų
mokslinių tyrimų metu buvo sugalvotas unikalus būdas sujungti keletą biometrinių modalumų
į multibiometrinį produktą, kuris yra sėkmingai naudojamas prieigos kontrolėje, kompiuterių ir
valstybės saugume, teisėsaugoje, pasienio kontrolėje ir kitur.
Šiuo metu daugiau nei 3000 sistemų integratorių, saugumu užsiimančių įmonių ir techninės
įrangos tiekėjų integruoja unikalius Neurotechnology algoritmus į savo produktus.

Kontaktai:
tel. +370 5 277 33 14 			
career@neurotechnology.com		

fax. +370 5 277 33 16
https://www.neurotechnology.com
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NFQ

800 kolegų komanda, savo idėjomis prisidedanti prie sėkmingų pardavimų (prekių, paslaugų ir pačių
verslų), naujų procesų, verslo modelių ir gerų naudotojų patirčių. Daugiausiai dirbame el. komercijos,
mobilumo, transporto ir logistikos srityse, tačiau nuolat stebime ir dalyvaujame perspektyviuose bei
augančiuose rinkos segmentuose.

Taip pat:
• Vadovai su techniniu išsilavinimu ir patirtimi;
• Jokio politikavimo;
• Praktiškai jokio “legacy” kodo (nebent klientams reikia pagalbos);
• Visada esame atviri išbandyti, įvertinti ir panaudoti naujoves;
• Mylime kolegas, suprantančius ar norinčius suprasti verslą greta technologijų.

Kokie reikalavimai keliami potencialiam
kandidatui?
Norėdamas pradėti karjerą NFQ komandoje
privalai būti žingeidus, motyvuotas ir degantis
noru augti programavimo srityje. Svarbiausi
asmenybės bruožai:
•
•

Į tikslą orientuotas požiūris
Kritinis mąstymas, stiprūs analitiniai
įgūdžiai ir didelis dėmesys detalėms

Svarbu nepamiršti, jog NFQ yra tarptautinė
kompanija, todėl be lietuvių kalbos, privalu
turėti ir puikius anglų kalbos įgūdžius.

51

NFQ
Kalbant apie techninius niuansus, priklausomai nuo pozicijos yra reikalinga tam tikra patirtis ar
bazinės žinios apie WEB programinės įrangos kodavimą naudojant PHP ir OOP. Pageidautina turėti
informatikos, programinės įrangos inžinerijos ar susijusios disciplinos laipsnį (ar vis dar studijuoti).

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Taip, IT rinkoje dirbdami jau 20 metų, seniai nesame startuolis. Tačiau tame ir slypi mūsų sėkmė
ir verslo stabilumas – savo pajamas NFQ uždirbame patys, savo kuriamais sprendimais ir gyvename ne iš investuotojų pasitikėjimo pažadais, jog ateityje būsime pelningi. Kuriame sėkmę šiandien. Renkamės bendradarbiauti su klientais, kurie pasitiki mūsų patirtimi ir gebėjimais sukurti
tikrą sprendimą, neapsiribojantį vien kodo eilutėmis.
Daugeliu atvejų mes pergalvojame verslo
procesus, modelius, architektūrą ir, žinoma,
technologijas. Šis požiūris mūsų kolegoms
leidžia atrasti savo būdus ir sprendimus,
teikti ir, svarbiausia, įgyvendinti idėjas, taip
pat mokytis, tobulėti ir judėti komandose ar
padaliniuose. Apie žaislus, paskatinimus ir
pramogas net nesiplėsime – tai rinkos standartas ir visko turime. Norėsi kažko dar?
Suorganizuosime, leisk mums žinoti, kaip
padaryti tave laimingesniu.

Kontaktai:
talents@nfq.lt
www.nfq.lt
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SEB

SEB yra pirmaujanti Šiaurės šalių finansinių paslaugų grupė, įkurta 1856 metais. Švedijoje ir Baltijos
šalyse SEB konsultuoja klientus finansų klausimais ir teikia jiems universalias finansines paslaugas. SEB
grupei priklausančių bankų Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Vokietijoje pagrindinės veiklos sritys
yra verslo ir investicinės bankininkystės paslaugos verslo klientams ir institucijoms.
Kokie reikalavimai keliami potencialiam
kandidatui?
Esame įsitikinę, kad versliai mąstantys žmonės ir
inovatyvios įmonės yra itin svarbūs kuriant geresnį pasaulį. Būdamas SEB dalimi, prie pokyčių
prisidėsi ir Tu – kursi tokį pasaulį, kokiame norisi
gyventi. Lietuvoje mūsų net 3000 ir mes nuolat augame – SEB siūlo darbo vietas 17 miestų, o visame
pasaulyje SEB biurai yra įsikūrę daugiau kaip 20
šalių, tad galbūt būtent SEB žengsi pirmąjį žingsnį
tarptautinės karjeros link.

Esame tam, kad ir gerais, ir blogais laikais padėtume įgyvendinti jų siekius ir prisidėtume
prie jų sėkmės.

Kuo jūs išsiskiriate iš kitų darbdavių savo sferoje?
Noras mokytis – mus vienijantis pamatas. Tobulėjame kasdien: bendradarbiaudami su mentoriais ir kolegomis, žinias nuolat gilindami vidiniame „SEB Campus“ universitete bei dalindamiesi konstruktyviais patarimais ir patirtimi, o draugiškais tarpusavio santykiais ir bendradarbiavimu paremta kultūra skatina kiekvieną komandos narį mesti iššūkį standartiškam
mąstymui. Čia – Tavo galimybė sužibėti.
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SEB

Produktų plėtra ir technologijos. Klientų konsultavimas. Duomenų mokslas. Teisė. Ekonomika. Ir dar daug kitų įvairių profesinių sričių. Kad ir kurį karjeros kelią pasirinktum, gali juo ir
toliau eiti SEB. Savo karjerą dar tik pradedantiems studentams siūlome ne tik startines darbo
pozicijas, kurių nuolat atnaujinamą sąrašą rasi mūsų įmonės puslapyje, tačiau net dvi apmokamas praktikos programas – „SEB Tech“ ir „Jaunimo laboratoriją“.

Praktikos programos yra išskirtinės tuo, jog šalia kasdienių (tačiau ypač įdomių) užduočių
ir motyvuojančio mentoriaus kiekvienas praktikos dalyvis didelę dalį praktikos laikotarpio
praleidžia mokydamasis ar inovatyviai spręsdamas realius banko iššūkius kartu su studentais
iš kitų Baltijos šalių. Ieškome žmonių, kurie ne tik turi išskirtinių profesinių įgūdžių, bet ir
kuriems artimos mūsų vertybės. Žmonių, kurie nori priklausyti pozityviai visuomenės jėgai.
Žmonių, kurie tiki, kad įvairovė ir įtrauktis yra svarbūs sėkmės veiksniai. Jeigu visa tai būdinga
ir Tau, laukiame Tavęs mūsų komandoje.

Kontaktai:
mycareer@seb.lt
www.seb.lt/karjera
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STRONGPOINT

„StrongPoint“ kuria, vysto ir tiekia technologinius ir programinius sprendimus bei sistemų integravimo ir priežiūros paslaugas prekybininkams. Mūsų įmonių grupę vienija 450 darbuotojų Skandinavijos, Baltijos šalyse ir pietų Europoje. Beveik 5 milijonai mažmeninės prekybos pirkėjų kasdien naudoja
mūsų aukštos kokybės, moderniausius technologinius sprendimus.
Sprendimai ir konsultavimo paslaugos apima visą prekybai reikalingą techninę ir programinę įrangą,
grynųjų pinigų valdymo, nuostolių prevencijos, savitarnos ir kitus sprendimus, programinę įrangą
„Retail Suite“. Metinė įmonių grupės apyvarta 2020 m. siekė apie 116 mln. eurų.

DARBO POZICIJOS
Mes nuolat ieškome stipraus komandos papildymo – įvairių sričių specialistų su drąsiomis
idėjomis bei siekiu jas įgyvendinti. Suteikiame
gerą atmosferą, laisvę kūrybai, lanksčias darbo
valandas – viską, kad jaustumeisi patogiai ir
galėtum atskleisti savo didžiausią potencialą.
Vieta tobulėti? Tikrai taip!
Šiuo metu ieškome:
•
•
•
•
•
•
•
•

pardavimų asistento,
.Net/Full-stack programuotojo,
QA specialisto,
verslo sistemų konsultanto,
nuotolinio sistemų palaikymo specialisto,
jaunesniojo sistemų konsultanto,
pardavimų asistento,
jaunesniojo pardavimų vadybininko.

Taip pat siūlome verslo sistemų konsultanto
praktiką.
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STRONGPOINT
KODĖL MES?
Esame veržlūs, inovatyvūs ir užtikriname itin palankias darbo sąlygas. Tave sups patyrę kolegos, kurie
mielai pasidalins savo žiniomis ir padės mokytis iš geriausių pavyzdžių.
Mums svarbu, kad mūsų darbuotojai jaustųsi gerai, todėl ne tik skatiname kurti ir eksperimentuoti, bet
ir suprantame jei pasitaiko suklysti. Kartu žengiame į priekį, švenčiame pergales – „StrongPoint“ kompetencija IT sistemų ir mažmeninės prekybos sprendimų srityje ne kartą pripažinta pasauliniu mastu.
Gauti apdovanojimai ir įvertinimai iliustruoja kompanijos specialistų profesionalumą, siekį tobulėti,
skiriamas pastangas kuriant ir vystant produktus bei partnerių pasitikėjimą rodomais rezultatais.

KIEKVIENAS NAUJAS KOMANDOS NARYS – MŪSŲ PASTIPRINIMAS
Mūsų siekis – atskleisti visas darbuotojų ar praktikantų stiprybes. Pas mus dirbantys specialistai yra
veržlūs, siekiantys tobulėti, kupini idėjų ir humoro jausmo. Stipri komanda, reiškia didelius pasiekimus, todėl tikimės, kad išmanai savo sritį, turi gerų bendravimo įgūdžių, anglų kalbos žinių, noro
mokytis ir tobulėti. Nevaržome net ir drąsiausių idėjų, todėl jeigu žinai, kaip pasiekti Marsą – papasakok mums savo planą!

Kontaktai:
egimanta.tumaite@strongpoint.com
tel. nr. +370 656 29533
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SWEDBANK

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.
Visuomet laukiame tiek studentų, tiek profesionalų, kurie norėtų žengti naują žingsnį savo karjeroje,
įgyti aukšto lygio žinių, gebėjimų bei susipažinti su mūsų organizacija, jos veikla, kultūra.
Kodėl darbuotojas turėtų rinktis Jūsų įmonę?
Mes siūlome tvarią ir lanksčią darbo aplinką, kur dalijamės žiniomis ir dirbame kartu. Esame lankstūs: siekiame balanso tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Tikime, kad mūsų darbuotojams svarbu
turėti galimybę daryti poveikį atliekamam darbui ir patiems prisidėti prie patrauklios darbo aplinkos
kūrimo, kurioje puoselėjama pasitikėjimo, įsitraukimo ir atsakomybės kultūra.
Vertindami mūsų darbuotojų indėlį, siūlome patrauklų naudų paketą, kaip pvz:
• Papildomas sveikatos draudimas
• „Swedbank“ produktai ir paslaugos palankesnėmis sąlygomis
• „Swedbank“ pensijos programa darbuotojams
• Papildomos laisvos dienos ir išmokos
• Įvairios mokymosi ir ugdymosi programos, „LinkedIn Learning“ mokymosi platforma
• Vidinis sporto klubas (Vilnius), sporto bendruomenės, emocinės sveikatos stiprinimas (psichologo konsultacijos)
• Dalinai kompensuojamos vasaros stovyklos darbuotojų vaikams, popamokinės erdvės
• Komandiniai renginiai, profesinė savanorystė ir geri darbai su komanda
Jei nori prisidėti prie finansiškai stiprios ir tvarios visuomenės kūrimo. Prisijunk prie mūsų! Tau gali
patikti!
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SWEDBANK

Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?
Mums svarbu į organizaciją pritraukti jaunus žmones, suteikti jiems žinių, reikalingų kompetencijų ir
galbūt „užauginti“ sau naują kolegą (-ę). Todėl VU studentams ir absolventams siūlome:
•

•
•

•
•

Praktikos ir stažuočių vietas. Praktikos ir stažuočių programą „Kick-start your career” organizuojame kiekvieną vasarą visose Baltijos šalyse. Šios programos metu studentai gali ne tik gilintis į konkrečią sritį, bet ir dalyvauti mokymuose, susipažinti su įvairių sričių ekspertais, geriau pažinti banką,
jo darbuotojus, kultūrą.
Praktika – tai nemokama lanksti galimybė įgyti darbo patirties, pabendrauti su ekspertais, geriau
pažinti save darbinėje aplinkoje bei suprasti, kokios darbinės užduotys tau išties sekasi ir patinka.
Praktika „Swedbank“ Lietuvoje nėra apmokama, ji gali trukti 2-3 mėn.
Stažuotė – tai apmokamas darbas, jaunesniojo specialisto ar asistento pozicijoje, suteikiantis galimybę pasitikrinti ir išbandyti teorines žinias, lavinti įgūdžius ir įgyti praktinės patirties. Kasmet priimame apie 300 stažuotojų nuo 2 mėnesių iki vienerių metų laikotarpiui. Tai puiki galimybė lengviau
įsilieti į darbo rinką, įgyti darbo patirties.
IT sritimi besidomintiems, kasmet siūlome prisijungti prie mūsų organizuojamos IT Akademijos,
kurioje ruošiame jaunesniuosius IT ir duomenų specialistus. Šių metų IT Akademija jau įsibėgėjo,
atranką į kitų metų IT Akademiją skelbsime metų pabaigoje.
Darbo vietas. Visuomet ieškome energingų ir atsidavusių žmonių, kurie papildytų mūsų komandą
įvairiose srityse. Šiuo metu labiausiai ieškome programinės įrangos inžinierių, duomenų analitikų,
klientų aptarnavimo, KYC/AML srities specialistų, taip pat finansų rinkų ir kitų banko operacijų
specialistų.

Visus praktikos, stažuočių bei darbo pasiūlymus rasite mūsų puslapyje: https://www.swedbank.lt/karjera

Kontaktai:
www.swedbank.lt/karjera
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TELIA

Esame tarptautinės „Telia Company“ įmonių grupės dalis veikianti 15-oje šalių. Į Lietuvos telekomunikacijų plėtrą esame investavę daugiau nei bet kas kitas – per 1,5 mlrd. eurų. Tai mums leidžia visada
būti žingsniu priekyje ir pirmiesiems išbandyti naujos kartos paslaugas. Mūsų tikslas – Reinvent better
connected living – reiškia, kad kiekvieną dieną stengiamės rasti naujų būdų, kaip tapti dar geresniais
– savo kolegoms, savo klientams, sau ir aplinkai. Ieškome sprendimų, kurie padeda sujungti žmones ir
verslus dar stipriau ir prasmingiau – sprendimų, kurie įgalina.
Kokias pozicijas siūlote potencialiems darbuotojams?
Šiandien mūsų komandą Lietuvoje sudaro daugiau nei 2000 specialistų, užimančių net 520 unikalių
darbo pozicijų - esme vieni iš nedaugelio, kurie gali tiek pasiūlyti.
Kviečiame dirbti su vienetiniais projektais įvairiose srityse - nuo IT, duomenų ar verslo analitikos, personalo, finansų, inžinerijos, procesų optimizavimo, klientų aptarnavimo ar pardavimų.

Visas šias sritis rasite „Telia Lietuva” ir mūsų kompetencijų centre „Telia Global Service Lithuania”. Tai
galimybė prisijungti prie tarptautinės komandos su daugiau nei 20 000 kolegų Skandinavijos ir Baltijos
šalyse bei dirbti su aukščiausio lygio vadovais ir ilgametę patirtį turinčiais savo sričių profesionalais.
Kokie reikalavimai keliami potencialiam
kandidatui?
Mes nuolat ieškome talentingų ir ambicingų specialistų, kurie galėtų prisidėti prie IT infrastruktūros vystymo, naujų paslaugų kūrimo bei gerinimo. Nuolat
kintančioje aplinkoje mums reikia asmenybių ir komandų, kurios išdrįstų mesti iššūkį dabarčiai, siektų
supaprastinti tai, kas sudėtinga, ir rūpintųsi klientais
bei mūsų visuomene. Taip pat kviečiame ir tuos, kurie
neturi patirties, bet turi noro ir drąsos tobulėti: verta
savo karjeros kelionę pradėti „Telia” - norintiems augti
čia atveriame neribotas galimybes.
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TELIA
Kokios karjeros perspektyvos egzistuoja Jūsų kompanijoje?
Pas mus rasite tai, ko nėra niekur kitur - begalinę įvairovę.
Mes kuriame unikalius produktus ir paslaugas, pavyzdžiui
vystome TV platformą ar dirbame su valstybinės debesies
(G-cloud) projektu. Be to - glaudžiai bendraujame su kolegomis užsienyje, tad kai kurios „Telia Lietuva“ komandos
ir jų sprendžiami iššūkiai peržengoa šalies ribas. Tad drąsiai sakome - patirtis, įgyta tokioje bendrovėje kaip „Telia”,
gali būti neįkainojama ir padėti pamatus įspūdingai ateities
karjerai. Jau dabar galite dirbti su ateities technologijomis:
būdamas vieninteliu telekomunikacijų paslaugų centru
Lietuvoje ir visame regione, „Telia Global Services Lithuania“ gali pasiūlyti esamiems ir būsimiems darbuotojams
naujos kartos technologinius darbo įrankius. Centre specialistai IT, ryšio, duomenų analitikos, programinės įrangos kūrimo, pirkimų, personalo valdymo, finansų srityse
dirba pasitelkdami naujos kartos technologijas tam, kad
užtikrintų bendrovės Baltijos šalių ir Šiaurės Europos skaitmeninės ekosistemos plėtrą.
Mūsų prioritetas – įkvepianti vidinė įmonės kultūra, todėl nuolat investuojame į darbuotojų
augimą ir tobulėjimą, emocinę sveikatą, finansinę ateitį, darbo aplinkos gerinimą.
Prisijungę prie „Telia“ komandos turėsite galimybę augti, realizuoti save ir kilti karjeros laiptais
įvairiuose srityse.

Kontaktai:
www.telia.lt/karjera
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Esame „Teltonika IoT Group“ – įmonių grupė, kurianti išskirtinius, saugius bei patikimus daiktų interneto prietaisus tarptautinei rinkai.
Daugiau nei 16 milijonų mūsų pagamintų prietaisų, prijungtų prie interneto, padeda
žmonėms telematikos, tinklo įrangos, telemedicinos, asmens ir turto sekimo verslo nišose.
nišose
Šiandien mūsų jau 2000 specialistų, dirbančių įvairiuose pasaulio regionuose. Mūsų talentingos komandos dėka sugebėjome augti dar greičiau, 2021 metais pardavėme net 5 milijonus produktų, o apyvarta per metus užaugo net 92 %. Džiaugiamės, kad „Teltonikos“ Lietuvoje pagaminti daiktų interneto
prietaisai padeda verslams iš skirtingų šalių augti ir įgyvendinti tikslus.
Kodėl rinktis „Teltoniką“?
•
•
•
•
•
•

90 % „Teltonikos“ vadovų užaugo įmonėje
84 % darbuotojų patobulėjo per pastaruosius
metus
2021 metais – 234 karjeros šuoliai visoje
įmonių grupėje
96 % darbuotojų teigiamai vertina „Teltonikos“
bendradarbiavimo kultūrą
88 % darbuotojų yra tikri, kad „Teltonikoje“ atlieka svarbius ir naudingus darbus
87 % darbuotojų teigiamai vertina įmonių
grupės dinamišką pokyčių aplinką

Darbuotojams yra siūlomi konkurencingi atlyginimai ir sudaromos puikios galimybės kelti kompetencijos lygį ir atitinkamai uždarbį. Be to, įmonėje vyksta karjeros šuolių programa, kuri suteikia
galimybę pakeisti savo karjeros kryptį „Teltonikos“ įmonių grupės viduje bei pasirinkti darbo poziciją
ne tik Lietuvoje, bet ir viename iš „Teltonikos“ užsienio biurų!
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 jaunų talentų ugdymą. Svarbiausias reikalavimas kandidatui yra noras suprasti, kas yra daiktų internetas ir kaip jis gali padėti žmonėms.
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TELTONIKA
Siūlomos darbo pozicijos ir praktikos galimybės
Darbas „Teltonikoje“ – tai dinamiška aplinka, inovatyvūs projektai, motyvuojantys lyderiai, nuolatiniai mokymai, karjeros šuoliai, aukščiausi atlyginimai, nuotaikingi vakarėliai, sporto laimėjimai,
įdomūs pokalbiai, gyvenimą keičiančios pažintys ir
nauji draugai!
Šiuo metu turime daugiau nei 180 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“. Kursai akademijose yra
NEMOKAMI, o jų laikas yra pritaikomas pagal studento užimtumą.

„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 rinkodaroje ir pardavimuose. Akademijoje
išmoksite rinkodaros, B2B pardavimų ir derybų meno, pradėsite išmanyti pardavimų metodus,
įgysite verslo bendravimo bei prieštaravimo įveikimo įgūdžių.

Kontaktai:
tel. nr.: +370 5 240 9650
https://teltonika-iot-group.com/lt/career/
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THERMO FISHER

Susipažinkime! Esu Monika – Vilniaus universiteto Genetikos mokslų programos absolventė ir „Thermo Fisher Scientic“ biotechnologė.
Tikriausiai žinai, jog „Thermo Fisher Scientic“ yra didžiausia
pasaulio kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui.
Kompanijos padalinyje Vilniuje daugiau nei 1800 aukštos
kvalikacijos specialistų komanda kuria, gamina ir pasaulio
rinkose platina produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. Labai džiaugiuosi priėmusi sprendimą prisijungti
prie „Thermo Fisher Scientic“ komandos.

Čia, „Thermo Fisher Scientic“, savo universitete įgytas teorines žinias ne tik pritaikau praktikoje, bet ir dirbu su stipria, pasitikinčia ir augti skatinančią globalia komanda.
Mane žavi plačios horizontalios karjeros galimybės ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Save galime išbandyti ir kitose srityse, tokiose kaip pardavimai, procesų valdymas ar kita.
Bendrovės Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras yra vienas didžiausių privačių
mokslinių tyrimų centrų visame Rytų ir Vidurio Europos regione. Aš rūpinuosi vieno iš
COVID-19 vakcinų komponentų gamyba.

Šiuo metu ieškome:
•
•
•
•
•
•
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Biotechnologų
Mokslo darbuotojų
Kokybės kontrolės specialistų
Validavimo specialistų
Chemikų
Technikų

THERMO FISHER
Kviečiu nepraleisti progos ir prisijungti prie
komandos Vilniuje šių programų studentus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologijos
Chemijos
Mikrobiologijos
Molekulinės biologijos
Molekulinės biotechnologijos
Biotechnologijos
Biochemijos
Neurobiofizikos

Jei nori pradėti dirbti mūsų komandoje, šiuo
metu ieškome specialistų, susijusių su gyvybės mokslais – siūlome darbą mokslo, gamybos ir kokybės užtikrinimo padaliniuose.
Taip pat gali prisijungti prie: logistikos, finansų, klientų aptarnavimo, IT ir kitų skyrių
veiklos.
Prisijungus prie komandos tavęs laukia:
nemokamas transportas į darbą iš Vilniaus
arba Kauno, nemokami pietūs, patrauklus
relokacijos paketas, stipriai auganti ir tobulėjanti komanda.

Siūlome savanoriškosios ir privalomosios praktikos galimybes ir sudarome sąlygas dirbti mūsų laboratorijose su naujausia įranga ir semtis patirties iš aukščiausio lygio savo srities profesionalų.
Taip pat gabiausiems studentams suteiksime vardines bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų
stipendijas, siekiančias iki 1800 EUR.
Kontaktai:
Bendriniais klausimais dėl darbo galimybių ir vasaros pozicijų:
Ernesta.Petkute@thermofisher.com
jobs.thermofisher.com
Dėl privalomosios praktikos: stud@thermofisher.com
stud@thermofisher.com
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VISMA LIETUVA

Esame Norvegijos IT kompanijos Visma, vienijančios 14 tūkst. žmonių, dalis, iš kurių beveik 400 dirba
Lietuvoje.
Praktiškai visi kolegos yra IT inžinieriai, kurie dirba tarptautinėse komandose ir kuria pažangią programinę įrangą. Todėl šiuo metu esame viena didžiausių SaaS programinės įrangos tiekėjų Europoje ir
didžiausia SaaS kompanija Šiaurės šalyse.
Praktika
Visma Lietuva įvairių sričių praktikas rengia
nuolat, todėl nereikia laukti konkrečios praktikos - savo CV galima siųsti visus metus. Jeigu
nori atlikti .Net, Front-end, PHP, Java, Scala, BI,
TQA, DevOps, Security ar kitos srities praktiką
parašyk mums!

Kaip atrodo mūsų praktika?
•
•
•
•
•
•
•
•

Apmokama ir nuotolinė
Dirbama prie realaus projekto
Viso proceso metu padeda priskirtas mentorius
Praktikos trukmė 8 savaitės
Reikia skirti 40h/sav.
Įvairios sritys
Jei reikia, pasirašome trišalę sutartį
Įvairios sritys

Visma Lietuvoje praktikas rengiame jau daugiau nei dešimtmetį, todėl užtikriname kokybišką ir efektyvų procesą rengdami IT specialistus. Pirmas keturias savaites praktikantai mokosi teorijos, o likusias
keturias praktikuojasi realiame projekte. Viso proceso metu lydi mentorius, turintis ne daugiau, nei du
praktikantus vienu metu.
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Kodėl verta rinktis Visma Lietuva?
•
•
•
•

Dirbame pagal no-management principus. Laikomės nuomonės, kad neturime vadovų, o visus
spredimus įmonėje priima darbuotojai.
Dalyvaujame geriausiose Lietuvos ir užsienio konferencijose, bei mokymuose.
Turime virš 70 projektų, kuriuose dirbame su naujosiomis technologijomis. Todėl įdomaus darbo
mums netrūksta.
95% Visma Lietuva darbuotojų yra IT inžinieriai, todėl tai yra aplinka tobulai tinkanti techniniam
žmogui.

Naudojame pažangiausias technologijas, darbų planavimo metodikas ir tiekiame aukščiausios
kokybės paslaugas, kurias vertina jau virš 1 milijono klientų, kurie, naudodamiesi mūsų kuriamais produktais, tampa efektyvesni ir konkurencingesni savo srityse.

Kontaktai:
praktika@visma.com
www.visma.lt/praktika
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„Western Union” - pasaulyje pirmaujanti tarptautinių ir tarpvaliutinių pinigų perlaidų bei mokėjimų
bendrovė. 2010 m. Vilniuje įkurtame įmonės padalinyje šiuo metu dirba daugiau nei 1500 darbuotojų.
Tai yra didžiausias kompanijos poskyris pasaulyje!
Padalinyje dirba:
• pinigų plovimo prevencijos,
• apskaitos ir finansų,
• IT,
• žmogiškųjų išteklių,
• rinkodaros,
• pinigų perlaidų operacijų,
• skaitmeninių perlaidų ir mokėjimų operacijų,
• robotikos ir automatizavimo,
bei daugelio kitų specialybių talentai!

Kodėl tapome „Great Place To Work“
sertifikuota kompanija?
Kompanija už pastangas kurti saugią, įtraukiančią ir įkvepiančią kultūrą,
2021 m. vasarą gavo tarptautinį „Great
Place To Work“ sertifikatą. 8/10 mūsų
kolegų apklausoje sutiko, jog esame
puiki vieta dirbti ir augti. Kodėl?

Vertiname įvairovę ir socialinę atsakomybę. Mūsų darbuotojai atstovauja kone 50 skirtingų tautybių, gali aptarnauti klientus net 24 kalbomis. Kolegos taip pat turi galimybę savanoriauti įvairiose
nevyriausybinėse organizacijose – tam kompanija skiria vieną apmokamą darbo dieną per metus.
Prisijungusiems kolegoms siūlome daug daugiau nei tik atlyginimą:
• 360° draudimo paketą (sveikatos, gyvybės, nelaimingų atsitikimų, verslo kelionių draudimas)
• Lanksčią apmokamų laisvų dienų politiką, galimybę derinti
darbą iš biuro ir namų.
• Darbo iš užsienio šalių galimybę.
• Prieigą prie pasaulyje pripažintų mokymų platformų ir vidinių
profesinių žinių resursų.
• Priemones emocinei gerovei palaikyti (24/7 prieinama specialistų pagalba ir kt.).
• Vidinę skatinimo sistemą, per kurią gauti taškai už gerai atliktą darbą, keičiami į norimus daiktus ar patirtis.
Kviečiame prisijungti bei atrasti savo argumentą, kodėl #WULithuania yra puiki vieta dirbti!
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Kokias karjeros galimybes siūlome?
Turime daugiau nei 60 skirtingų funkcijų ir 13 karjeros lygių. Mūsų kolegų patirtys rodo, kad kelionę
kompanijoje gali pradėti kaip praktikantas ir ilgainiui tapti komandos vadovu, savo srities ekspertu,
įgyvendinančiu tarptautinius projektus.
Kasmet, apie 50% laisvų pozicijų yra užpildomos vidinių kandidatų – tai reiškia, jog kolegos yra
paaukštinami arba nusprendžia keisti komandą ar net specialybę. Ir visa tai gali padaryti įmonės
viduje! Savo talentams nuolat organizuojame vidines karjeros dienas, suteikiame informaciją apie
karjeros kelią, siūlome individualias konsultacijas bei profesinio tobulėjimo dirbtuves.
Taip pat skatiname visus kolegas nuolat mokytis naujų įgūdžių. Suteikiame galimybę įgyti įvairius profesinius sertifikatus (pvz., Agile, ACAMS, ACCA), ugdyti lyderystės ir kitas šiuolaikiniam žmogui svarbias kompetencijas.

Kokių kolegų ieškome?
Kiekvieną kandidatą vertiname atsakingai, atsižvelgdami į samdančio vadovo bei įmonės poreikius.
Per pastaruosius 11 metų sukūrėme stiprią organizacijos kultūrą, todėl atsižvelgiame ir į tai, kaip naujas darbuotojas gali ją praturtinti. Jei tau artimos tokios vertybės kaip bendro tikslo siekimas, globalus
požiūris, pagarba ir patikimumas – mums pakeliui!
Iš pradedančiųjų karjerą nereikalaujame specifinių techninių žinių, dažniausiai užtenka mokėti anglų
arba/ir papildomą kitą užsienio kalbą, kadangi aptarnaujame klientus iš įvairių pasaulio šalių. Mums
taip pat svarbu, kad kolegos būtų linkę priimti naujoves bei nuolat mokytis, kad galėtume suteikti
geriausias paslaugas savo klientams.

Kontaktai:
Atvirų darbo pozicijų ieškok: https://careers.westernunion.com/
Kilusius klausimus užduok: careers@westernunion.com
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Wix.com yra pirmaujanti debesų kūrimo platforma, turinti milijonus vartotojų visame pasaulyje.

Mes padedame kiekvienam lengvai sukurti gražų, profesionalų buvimą internete.
everyone to create a beautiful, professional web presence.
Reklamuokite savo verslą, demonstruokite savo meną, sukurkite internetinę parduotuvę arba tiesiog
išbandykite naujas idėjas. „Wix“ svetainių kūrėjas turi viską, ko reikia norint sukurti visiškai suasmenintą, aukštos kokybės nemokamą svetainę.

Ko tikinės iš potencialių kandidatu?
„Wix“ ieškome protingų ir smalsių specialistų, kurie
sprendžia problemas savo novatorišku mąstymu.
Puikūs komandinio darbo, bendravimo ir pristatymo
įgūdžiai, leidžiantys pasiekti rezultatų įvairiose funkcinėse
aplinkose, kartu smagiai dirbant.
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Kokios karjeros perspektyvs egzistuoja jūsų įmonėje?
Dirbame nedidelėse, glaudžiai bendradarbiaujančiose komandose, tačiau priklausome profesionalų grupėms, vadinamoms „gildijomis“, skirtomis asmeniniam ir profesiniam augimui.
Tai leidžia „Wix“ darbuotojams turėti įvairių augimo galimybių įmonėje.

Kontaktai:
karilea@wix.com
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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“ vadovė
Eglė Jašinskaitė

VU Karjeros dienų 2022 organizatoriai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Projekto vadovė: Eglė Jašinskaitė
Komunikacijos vadovas: Martynas Arbačiauskas, Abigailė Zizaitė, Dovilė Mikniūtė
Renginių vadovas: Valentas Kuklis, Rugilė Barauskaitė, Egmontas Taraila, Edgaras Kodis
Rinkodaros vadovė: Kristina Lapienytė, Emilė Puplauskaitė, Nomeda Griškevičiūtė, Roberta Budreckaitė
Savanorių vadovas: Justinas Brazaitis
Kokybės kontrolės vadovė: Ieva Toločkaitė
IT vadovas: Matas Juodikis
Žmogiškųjų išteklių vadovė: Aušrinė Tverskytė
Reklamos vadovė: Vanesa Ražinskytė

