
                                                                                         

Informuojame, jog Jūsų pateikti duomenys kandidatuojant į šią poziciją ACME Grupės įmonių ir kitų įmonių, kurioms UAB „ACME Valda“ teikia 

personalo valdymo paslaugas, bus tvarkomi šio konkurso į nurodytas pareigas administravimo tikslais. Duomenys bus tvarkomi ir saugomi ne 

ilgiau nei pasibaigs konkursas. Dėl detalesnės informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis el. paštu. 

 

UAB „ACME Europe“ - tarptautinių prekinių ženklų kompiuterių priedų, išmanaus laisvalaikio produktų 

gamintoja ir platintoja Baltijos šalyse, Rytų ir Centrinėje Europoje. Bendrovės atstovaujami prekiniai ženklai 

- „Ninebot by Segway“, „Aula“, „Deeper“, „Fitbit”, „Jabra“, „Sandisk“. ACME Europe sukūrė kelis tūkstančius 

„ACME“ prekinio ženklo produktų, kurių rinkoje šiuo metu yra daugiau nei 300. Įmonėje dirba virš 50 

pardavimų, eksporto, produktų vadybos, logistikos ir marketingo specialistų, 

UAB „ACME Grupė“ – tai technologinius sprendimus bei produktus kurianti, gaminanti ir platinanti lietuviško 

kapitalo įmonių grupė, įkurta 1993 m. Kaune. „ACME Grupė“ vienija įmones: „ACME Europe“, „ACC 

Distribution“, „AVAD Baltic“, „ACME Film“, „Servisa ICT“, „Agropro“, „Drąseikių karjeras“ ir kitas. Grupei 

priklausančios įmonės užsiima elektronikos ir buitinių prietaisų gamyba, platinimu bei remontu, filmų 

platinimu, kūryba ir nišinių produktų gamyba. Grupę sudaro daugiau nei 30 įmonių Lietuvoje ir užsienio 

šalyse, dirba virš 530 darbuotojų, 

 

kviečia prie Eksporto pardavimų komandos prisijungti PRAKTIKANTĄ (-Ę) 

 

Atsakomybės, kurios bus patikėtos: 

 Europos (Pietų, Vidurio, Rytų) distributorių/e-tail/retail įmonių, veikiančių išmaniosios elektronikos 
ir smart things srityje, kontaktinių ir kitų duomenų paieška ir sisteminimas  

 Pirminės komunikacijos su potencialiais partneriais įgyvendinimas (cold calls ir cold e-mails 
principu) 

 Komercinių pasiūlymų anglų k. parengimas ir siuntimas  

Įgūdžiai, kompetencijos bei asmeninės savybės, kurių tikimasi: 

 Gebėjimas koncentruotai dirbti ieškant informacijos 

 Kompiuterinis raštingumas, atidumas detalėms 

 Atkaklumas 

 Anglų k. - įgudęs vartotojas 

PRIVALUMAI:  

 Domėjimasis IT ir elektronikos prekėmis 

Organizacija Tau suteiks galimybes: 

 Susipažinti su ACME Europe Eksporto pardavimų komandos veikla ir tikslais 

 Susipažinti su įmonės prekių asortimentu 

 Įsitraukti į skyriaus veiklą, neformalų bendravimą bei pajausti įmonės kultūrą 

 Esant poreikiui parengti atsiliepimą-rekomendaciją apie Tavo atliktus praktikos darbus 

 Praktikos užduotis atlikti pagal lankstų praktikos grafiką 

 

Gyvenimo aprašymą siųsk recruitment@acme.lt; kontaktinis asmuo pasiteirauti – Dovilė, +37061296913. 
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