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Savaitės klausimas

Ar šiuo metu ieškote darbo?
Taip, ieškau aktyviai

46%

Jei pasiūlytų, neatsisakyčiau

29%

Turiu darbą ir džiaugiuosi

25%

I nuomonė

II nuomonė

„Jei laimėsite tik penktą
konkursą, jūs – laimės
kūdikis. Darbo ieškantys
žmonės jį gauna
vidutiniškai aplankę
septynis darbdavius.“

„Bendrovės ir toliau
priima naujų darbuotojų,
tik samda nebėra tokia
masiška, kaip anksčiau.
Todėl ieškant darbo labai
svarbu pagalvoti, kaip
išsiskirti iš minios.“

▸ Silvija Vielavičienė, UAB

▸ Kristina Kovaitė, UAB

„Persona optima“ direktorė

Šaltinis: manokarjera.lt

„Projekona“ vadovė

Iš tarnybos į...

Tomas Milaknis, vadovaujan-

tis verslo valdymo sprendimų UAB
„Alna Business Solutions“ (ABS),
tapo ir naujai įkurtos įmonės „TM
Consulting“ vadovu. Šios įmonės
adresas toks pat kaip ir ABS.

AB „Ragutis“ šį mėnesį darbą
pradėjo Nauris Vaitkevičius,
naujas bendrovės Prekybos ir
rinkodaros skyriaus vadovas. Iki šiol
p. Vaitkevičius dirbo bendrovėje
„Kesko Agro Lietuva“ pardavimo
vadovu Lietuvai.
Rimantas Žylius paskirtas ūkio

viceministru. Iki tol jis dirbo ūkio
ministro Dainiaus Kreivio visuo-

meniniu konsultantu.

Praėjusį penktadienį įregistruotai
specializuotai nekilnojamojo turto
valdymo UAB „Litectus“ laikinai vadovauti paskirtas Nikita Anan-

UAB “Būsto sistemos” Lietuvos rinkoje nuo 2003 metų. Pagrindinė kompanijos veiklos sritis - didmeninė bei
mažmeninė prekyba stogų ir fasadų dangomis .Glaudus bendradarbiavimas su žymiais Europos stogo ir fasadų
dangų gamintojais leidžia mums pasiūlyti itin platų keramikinių , betoninių, čerpių, klinkerinių plytų , plytelių
bei kt. satybinių medžiagų asortimentą . Lietuvoje atstovaujame šiuos gamintojus : “Benders “ (www.benders.se)
,“Jacobi “ ,“Walther dachziegel “ (www.dachziegel.de) “Olfry “ (www.olfry.lt) ir. kt

REGIONO VADYBININKAS (-Ė)
Darbo vieta:
• Vilnius
Darbo pobūdis: • Ieškome pardavimų srityje patyrusio vadybininko aktyviam darbui Vilniaus regione,
kuris turėtų:
• vystyti ir plėtoti prekinių ženklų realizavimo projektus;
• vykdyti pardavimo planus.
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Sėkminga statybinių medžiagų pardavimo vadybininko patirtis ne mažiau 1m.;
• Patirtis derybose, planavime;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Savarankiškumas, komunikabilumas;
• Anglų arba vokiečių kalbų mokėjimas būtų privalumas.
Įmonė siūlo:
• Patrauklų atlyginimą ir priedus nuo rezultatų;
• Geras darbo sąlygas;
• Visas socialines garantijas.
Atsakymus siųsti iki 2009-02-19 • info@bustosistemos.lt
Išsamų skelbimą rasite Internete www.cv.lt

UAB „MV steel group“ specializuojasi didmeninėje bei mažmeninėje nerūdijančio plieno prekyboje. Įmonė
sėkmingai vystosi bei plečia savo veiklą Lietuvos bei užsienio rinkose. Pasiekti rezultatai bei pasitikėjimas įgytas
klientų tarpe rodo teisingai pasirinktą įmonės strategiją bei įpareigoja toliau dirbti bei plėstis šia linkme. Nuolatinis
įmonės augimas betarpiškai priklauso nuo energingų bei kompetentingų įmonės darbuotojų rezultatų. Pastaruoju
metu įmonė aktyviai plečia savo veiklą bei darbui Kaune reikalingas (-a)

Vyr. buhalteris (-ė)
Darbo vieta:
•
Darbo pobūdis: •
•
•
•
Reikalavimai: •
•
•
•
•
•
Įmonė siūlo:
•
•
•
•
•

Kaunas
Įmonės buhalterijos darbo organizavimas;
Buhalterinės apskaitos tvarkymas;
Finansinių ataskaitų rengimas, teikimas ir analizė;
Teisingų finansinių duomenų užtikrinimas.
Buhalterio darbo patirtis;
Aukštasis buhalterinis, ekonomikos arba finansų išsilavinimas;
Apskaitos standartų, mokesčius reglamentuojančių LR teisės aktų išmanymas;
Profesinis žingeidumas, noras mokytis ir tobulėti;
Puikūs bendravimo ir darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Darbo patirtis su buhalterine programa„Pragma“ – būtina.
Karjeros ir profesinio tobulėjimo galimybę;
Nuolatinį darbą šiuolaikiniame biure;
Geras darbo sąlygas jaunatviškame kolektyve;
Tradicinį darbo laiką;
Visas socialines garantijas.
Atsakymus siųsti iki 2009-02-20 • msvabas@gmail.com
Išsamų skelbimą rasite Internete www.cv.lt

jevas. Iki šiol jis dirbo SEB banko

Specialiųjų kreditų administravimo
departamento direktoriaus pavaduotoju. Kol bus paskirtas nuolatinis
„Litectus“ vadovas, p. Ananjevas toliau eis senąsias pareigas ir vadovaus
naujajai SEB banko antrinei įmonei.
Laura Blaževičiūtė, UAB „Tele-3“

generalinė direktorė, dvejų metų
kadencijai išrinkta Lietuvos radijo ir

televizijos asociacijos direktore.

pirmininku, „Aldario“ ir „Saku“ alaus
daryklų stebėtojų tarybų pirmininku.
Algimantas Čepas pasitraukė iš

Tomas Kučinskas vasario

1 d. pasitrauks iš „Carlsberg
Baltic“ prezidento pareigų. Jis lieka
„Švyturio-Utenos alaus“ valdybos

Teisės instituto direktoriaus pareigų.
Jis ir toliau dirbs šiame institute,
tačiau daugiau dėmesio skirs mokslinei veiklai. Teisės institutui nuo šiol
vadovauja Petras Ragauskas, prieš
tai ėjęs direktoriaus pavaduotojo
pareigas.

Our client - one of the most famous global IT companies currently is looking to recruit

EXECUTIVE ACCOUNT MANAGER FOR BALTIC’S & CE NON-EU
ANNUAL SALARY 49.000-69.000 GBP

Working place: • London, UK
Responsibilities: • Management and Development of Business in specific countries through local
representatives and distributors;
• Management of distributors to perform against short and long term goals;
• Business development;
• Division of quarterly and annual business plans and ensuring that these are fully executed;
• Delivering timely and accurate sales forecasting and reporting.
Requirements:
• 5+ years of experience in sales of IT or consumer products (minimum Baltic’s responsibility);
• Has influencing and negotiating skills and attentiveness to details;
• Able to work in a team and on own initiative;
• Able to understand and explain product features and benefits;
• Adaptable and comfortable working in international markets with the flexibility
to travel extensively.
Company offers: • 43% commission plan;
• Car and other benefits;
• Career opportunities in one of the most famous companies in the world.
Valid till 2009-02-09
If interested please send your CV and cover letter in English to cv@grafton.lt

