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Sveikinimo žodis

Gali atrodyti, kad sėkminga karjera – tai tarsi 
nelengva lygtis su daug nežinomųjų. Kaip suprasti, 
kokia sritis labiausiai tinka man? Kaip rasti pirmąjį 
darbą? Kokių žinių ir įgūdžių reikia? Kokie gebėjimai 
gali suteikti pranašumo? Kur įgyti reikiamos 
praktikos ir patirties? Kaip patraukti trokštamo 
darbdavio dėmesį? Kaip patenkinti jo lūkesčius? 
Kokias galimybes gali pasiūlyti įmonės ir kaip 
jomis pasinaudoti? 

Manau, kad panašūs klausimai sukasi ne vieno, 
besirengiančio darbo rinkoje žengti pirmuosius 
žingsnius, galvoje. Tačiau jei šiandien Tu esi čia, 
KTU „WANTed“ karjeros dienose 2018, nežinomųjų 
Tavo profesinės ateities planuose, esu tikras, 
smarkiai sumažės. Tuo tikrai pasirūpins kontaktų 
mugėje dalyvaujančių įmonių ir organizacijų 
atstovai, vertingais patarimais iš savo patirties 
pasidalinti galintys ekspertai.

O tuomet bereiks tik trupučio iniciatyvumo, 
atkaklumo bei tikėjimo savo jėgomis. Ir visi 
sprendiniai, kaip perspektyvią karjerą pradėti 
jau dabar, bus Tavo rankose.
 

Rektorius Eugenijus Valatka 

Organizatorius
Kauno technologijos universitetas

Data 

2018 m. spalio 24 d. (trečiadienis)

Laikas 
10:00 – 16:00

Vieta 

Kauno ,,Žalgirio” arena 
(Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas)

Interneto puslapis
karjerosdienos.ktu.edu

KTU „Wanted“ 

KTU „WANTed“ karjeros dienos 2018 – 

tai didžiausia Baltijos šalyse studentų ir įmonių 
atstovų karjeros kontaktų mugė. Keturioliktus metus 
organizuojamas renginys tūkstančiams studentų ir 
absolventų padėjo sėkmingai žengti į darbo rinką, o 
įmonių ir organizacijų atstovams rasti gabiausius ir 
perspektyviausius ateities darbuotojus.

Renginys skirtas įmonėms ir organizacijoms, 
siekiančioms pritraukti talentus, ir studentams bei 
absolventams, norintiems susirasti praktikos, darbo 
vietą, baigiamojo projekto temą, išgirsti ekspertų 
pranešimus, susipažinti su inovacijomis ir ateities 
darbo rinkos tendencijomis.



Renginio
programa

KARJEROS ISTORIJOS 
„WANTED TALKS“ 
inspired by „Continental“ 

programa
(amfiteatras)

11:00–11:10

J. Jankevičiaus intro

Justinas Jankevičius – „Gero vakaro šou“ vedėjas

11:10–11:40

Nuo agro iki inovacijų 
Lietuvos. Kaip per 100 metų 
pasikeitė darbas mūsų šalyje?

Robertas Dargis  – Lietuvos pramoninkų 
konfederacijos prezidentas, renginio globėjas

11:40–12:10

W8 B4 U GO: Global Career at 
Your Doorstep

Jovirdas Linkauskas – vienos didžiausių pasaulyje 
JAV elektronikos gamybos kompanijos „Littelfuse“ 
mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus vadovas 
Europai ir Šiaurės Amerikai

12:10–13:00 

Pertrauka

13:00–13:30

Climate change in IT: Dutch 
clouds are coming to Kaunas 
(ENG)
Freddie Veltmaat – Nyderlandų informacinių 
technologijų gigantės „Centric IT“ technologijų 
direktorius (CTO)

10:00 

Renginio atidarymas. (pagrindinė renginio scena)

10:30–16:00 

Karjera. 

Studentų ir įmonių, 
organizacijų kontaktų mugė 
(pagrindinė salė): 

lankymasis dalyvių stenduose, kontaktų 
mainai, darbo pokalbiai, praktikos ir darbo 
vietų, baigiamųjų projektų temų pasiūlymai.

10:30–16:00 

Ugdymas. 

„Inovacijų alėja” 
(nulinis aukštas): 

dalyvaujančių įmonių ir organizacijų darbo ir 
ugdymo inovacijų pristatymas, „Small Talks” 
pranešimai, „Job Wall”, nemokamos „Make 
your CV WANTed” konsultacijos.

11:00–16:00 

Įkvėpimas. 

Karjeros istorijos „WANTed 
Talks“ 

(amfiteatras): 

įkvepiančių ir motyvuojančių pranešimų – 
istorijų erdvė, siekiantiems pažinti ir suprasti 
darbo rinkos tendencijas, ateities darbuotojo 
kompetencijų, žinių ir gebėjimų svarbą.

15:40–16:00 

Renginio uždarymas. 

Renginio uždarymas su „Beissoul & Einius“ 
(pagrindinė renginio scena) 



13:30–14:00

Technologijų amžius versle: kaip 
skirtingų kartų darbuotojai kartu 
kuria ateitį

Kęstutis Jablonskis – energetikos ir automatikos 
technologijų įmonės „ABB“ padalinio Lietuvoje vadovas 
Paulius Gūžys – „ABB“ pardavimų specialistas

14:00–14:30

„Continental“ – the new work 
space environment culture and 
jobs of tomorrow (ENG)

Shayan Ali – Vokietijos automobilių komponentų 
pramonės milžinės „Continental“ padalinio Lietuvoje 
vadovas

14:30–15:00

Pertrauka

15:00–15:30

Ką bendro turi sėkminga karjera 
ir žodis „NE“?
„Beissoul & Einius“ – elektroninės muzikos ir meno 
duetas

Pranešėjai

Justinas Jankevičius

J. Jankevičiaus intro
„Gero vakaro šou“ ir kitų TV laidų bei renginių 
vedėjas, vienas iš „Humoro klubo“ įkūrėjų, 
ilgametis vakaro pokalbių laidos „Kitokie 
pasikalbėjimai“ vedėjas šį kartą užims karjeros 
istorijų „WANTed Talks“ moderatoriaus kėdę.

Robertas Dargis

Nuo agro iki inovacijų 
Lietuvos. Kaip per 100 
metų pasikeitė darbas 
mūsų šalyje?
Pramonininkų ir darbdavių interesus 
atstovaujančios, didžiausios verslo asocijuotos 
organizacijos Lietuvoje – Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos (LPK) prezidentas, „EIKA“ įmonių 
grupės valdybos pirmininkas ir savininkas, 
buriuotojas, visuomenės veikėjas Robertas Dargis 
šiais metais ir KTU „WANTed“ karjeros dienos 
2018 globėjas.



Jovirdas Linkauskas

W8 B4 U GO: Global 
Career at Your Doorstep
Įmonės „Littelfuse“ mokslinių tyrimų ir plėtros 
skyriaus vadovas Jovirdas Linkauskas turi 20+ 
metų patirtį IT sektoriuje ir daugiau nei 15 metų 
dirbo vadovu nacionalinėse ir tarptautinėse 
kompanijose. J. Linkauskas prisipažįsta, kad 
ne kartą svarstė galimybę išvykti iš Lietuvos, 
siekiant tarptautinės karjeros, tačiau pasiliko ir 
šiandien vadovauja globalioms komandoms ir tuo 
džiaugiasi.

Kęstutis Jablonskis ir Paulius Gūžys

Technologijų amžius 
versle: kaip skirtingų 
kartų darbuotojai kartu 
kuria ateitį
Kęstutis Jablonskis 

– patyręs vadovas, sukaupęs didelę patirtį 
elektros ir automatikos pramonėje. KTU alumnas 
K. Jablonskis šiuo metu yra technologijų lyderės 
„ABB“ padalinio Lietuvoje vadovas. Per 25-erius 
darbo kompanijoje metus jis užėmė įvairias 
pareigas tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse.

Paulius Gūžys 

– „ABB“ pardavimų specialistas, kurio 
atsakomybėje saulės energetikos komponentų, 
elektromobilių krovimo stotelių pardavimai. 
Paulius taip pat yra KTU absolventas, buvęs 
Universiteto Senato narys, Elektros ir elektronikos 
fakulteto studentų atstovybės pirmininkas. „ABB“ 
dirba 2,5 metų.

Freddie Veltmaat

Climate change in IT: 
Dutch clouds are 
coming to Kaunas (ENG)
Ilgametę sėkmingą karjerą Nyderlandų 
informacinių technologijų įmonėje „Centric“ 
padaręs Freddie Veltmaat, šiandien skaičiuoja 
ketvirtus metus kaip kompanijos technologijų 
direktorius (CTO). Save jis apibūdina kaip 
motyvacijos ir optimizmo nestokojantį keliautoją 
technologijų pasaulyje, kuris siekia pasidalinti 
turimu įkvėpimu su kolegomis ir klientais, 
kviesdamas juos keliauti kartu. F. Veltmaat taip 
pat vadovauja „Centric IT“ padaliniui Rumunijoje.



Beissoul ir Einius

Ką bendro turi sėkminga 
karjera ir žodis „NE“?
Ateities vizionieriai, stiliaus ikonos, ateiviai iš 
kitos planetos – taip apibūdinamas elektroninės 
muzikos ir meno duetas „Beissoul & Einius“. 
Ši grupė jau virto tikru mados ir meno judėjimu 
Lietuvoje, savo originalumu bei išmone stebinanti 
ne tik melomanus, bet ir pasaulinių mados žurnalų 
redaktorius. Apie jų muziką ir kuriamą stilių rašo 
tokie leidiniai kaip „Vogue“, „Harper`s Bazaar“, 
„Marie Claire“, „Cosmopolitan“, „Forbes“, „ELLE“ 
ir kiti. Šiemet duetas pasirodė viename iš pačių 
didžiausių muzikos ir meno festivalių Europoje 
„Sziget“ Budapešte, Vengrijoje.  

Shayan Ali

„Continental“ – the new 
work space environment 
culture and jobs of 
tomorrow (ENG)
Vienos didžiausių automobilių pramonės tiekėjų 
pasaulyje „Continental“, ketinančios Lietuvoje 
investuoti 95 mln. dolerių, padalinio Lietuvoje 
vadovas Shayan Ali kompanijoje dirba jau 20 
metų. Savo karjerą pradėjęs nuo projektavimo 
inžinieriaus pareigų, šiandien S. Ali ne tik 
vadovaus įmonės padaliniui Lietuvoje, bet bus 
naujai statomos „Continental“ gamyklos Kauno 
regione projekto vadovas ir vykdytojas.

KTU Bendradarbiavimo 
vystymo ir karjeros centras

K. Donelaičio g. 73
tel. +370 (616) 18097
e. p. partners@ktu.lt
e. p. karjera@ktu.lt 

ktu.ed
u


