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Tai didžiausias Baltijos šalyse studentų, 
moksleivių ir įmonių kontaktų bei karjeros 

planavimo renginys, organizuojamas 
Kauno technologijos universiteto.

DAUGIAU INFORMACIJOS karjerosdienos.ktu.edu

Šešioliktus metus organizuojamas 

karjeros dienų renginys padėjo:

ŠIAIS METAIS RENGINYS KELIASI Į VIRTUALIĄ ERDVĘ IR 
NUSTEBINS DALYVIUS INTERAKTYVIAIS SPRENDIMAIS!

20
19

tūkstančiams studentų 

sėkmingai įžengti į darbo rinką

įmonių atstovams 

rasti gabiausius darbuotojus ir 

praktikantus savo organizacijai

https://karjerosdienos.ktu.edu/


It is the largest event for network and career 
planning in the Baltic States, attended by 

students, pupils and companies organised by 
the Kaunas University of Technology.

MORE INFORMATION karjerosdienos.ktu.edu

Organised for sixteen years the

career days event helped:

THIS YEAR THE EVENT IS TAKING PLACE IN A VIRTUAL SPACE AND 
WILL SURPRISE PARTICIPANTS WITH INTERACTIVE SOLUTIONS!

20
19

for thousands of students
successfully enter the labour market

for business representatives
to find the most talented employees 

and trainees for their organisation
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Esame ne tik didžiausia ir moderniausia 
šalyje žiniasklaidos grupė, kurianti vertę visai 
visuomenei. Esame komanda, kurios sėkmės 
pagrindas – kompetentingi ir profesionalūs 
darbuotojai, sakantys, kad LRT yra „išskirtinių 
asmenybių namai“. Juose mes rūpinamės savo 
darbuotojais, mokomės, tobulėjame, augame, 
puoselėjame savo tradicijas ir kuriame.

 — Prisijunk, 
 įgyk praktikos LRT

 — Tapk komandos, kuriančios 
 vertę visuomenei, dalimi

DAUGIAU ERDVĖS 
MINTIMS

SUSISIEKITE personalas@lrt.lt lrt.lt

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://apie.lrt.lt/karjera/praktika
https://apie.lrt.lt/apie-lrt/norite-prisijungti-prie-komandos
https://apie.lrt.lt/apie-lrt/norite-prisijungti-prie-komandos
https://apie.lrt.lt/
https://www.facebook.com/LRT.LT/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F69043%2Fadmin
https://twitter.com/LRTenglish
https://www.youtube.com/user/LRTinklas


TOP MARKETS

KEY PARTNERS

 — Finance

 — Banking

 — Healthcare

 — Government

 — Insurance

 — Aerospace

 — Auto manufacturing

 — Retail

 — IBM

 — Accenture

 — Epicore

 — Infor

 — DXC Technology

 — SHI International

 — Ellucian

Rocket Software 
at a glance

CONTACT US jaurylaite@rocketsoftware.com About usSearch for jobs

As experts in IBM® Z, IBM® Power, and 
database and connectivity solutions, we help 
customers get more from the technology and 
data they have today, so they can innovate for 
tomorrow.

We help organizations take advantage of 
the latest technologies using their legacy 
platforms. Our solutions are helping customers 
develop for the latest user experiences, use 
predictive analytics with deep data, develop 
AI and machine learning capabilities, design 
mobile and browser applications, and more.

Founded

April 16, 1990

Headquarters

Waltham, MA, USA

IF

https://www.rocketsoftware.com/
https://www.rocketsoftware.com/rocket-jobs
https://www.facebook.com/RocketSoftwareInc
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frocket-software%2Fmycompany
https://twitter.com/rocket
https://www.youtube.com/c/Rocketsoftware-rs


Become 
a Rocketeer

IF

CONTACT US jaurylaite@rocketsoftware.com About usSearch for jobs

ROCKET.BUILD
Our annual innovation and coding competition

Rocketeers from around the world are flown 
to Boston to code for five days. Any team of 
problem-solvers interested in building software 
solutions that solve real problems for real 
people is welcome to join in the competition, 
and it gets bigger every year.

Learn more

WHAT’S IN IT FOR YOU?
Music is at the heart of Rocket Software

More than 60 Rocketeers from all over the 
world have been part of the Rocket band, and 
we’re always finding new members! We’ve 
played dozens of shows, and have never had 
the same lineup for any of them! You can’t 
spell Rocket without “rock.” It’s in our DNA.

Learn more

OUR STORY

The Rocket Software legacy begins in Millis, 
Massachusetts, April 16th, 1990. Founder 
Andy Youniss and his business partner 
set out to start a different kind of software 
company—one that would be long-lasting and 
make a real difference. One that puts values 
like humanity, empathy, trust, and love first. A 
company where customers and partners are 
the top priority, and one that respects their 
investment in the platforms the world relies on.

Learn more

https://www.rocketsoftware.com/
https://www.rocketsoftware.com/rocket-jobs
https://www.facebook.com/RocketSoftwareInc
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frocket-software%2Fmycompany
https://twitter.com/rocket
https://www.youtube.com/c/Rocketsoftware-rs
https://www.rocketsoftware.com/rocketbuild
https://www.rocketsoftware.com/rocket-music
https://www.rocketsoftware.com/about-us


TransUnion yra pasaulinė duomenų ir tech-
nologijų įmonė, teikianti duomenis sukčiavimo 
ir tapatybės vagysčių prevencijai bei kurianti 
programinės įrangos sprendimus, leidžiančius 
suvaldyti kredito rizikas.

Padedame įmonėms augti ir sėkmingai vysty-
tis tokiuose sektoriuose kaip finansai, mažme-
ninė prekyba, telekomunikacijos, komunalinės 
paslaugos ar draudimas.

KTU WANTed karjeros dienų metu išvysi 
mūsų prisistatymą, filmuotą TransUnion 
Lithuania širdyje – Kauno Žalgirio arenos 
biure.

Ieškodami labiausiai motyvuotų ir gabių IT 
specialistų vadovaujamės savo vertybėmis:

 — Sąžiningumas 
 Mūsų veiksmai grindžiami sąžiningumu, 
 pasitikėjimu vieni kitais ir abipuse pagarba.

 — Žmonės 
 Tikime, kad siekiant užsibrėžto tikslo, 
  kiekvienas komandos narys yra svarbus.

 — Klientai 
 Visada laikomės savo žodžio, taip pelnydami 
 klientų pasitikėjimą ir kurdami perspektyvią  
 partnerystę.

 — Inovacijos 
 Siekiame rytojaus sprendimus pristatyti 
 šiandien.

INFORMATION 
FOR GOOD

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

SUSISIEKITE HRLT@transunion.co.uk +370 655 51127 Atviros darbo pozicijos

https://www.instagram.com/transunion.lithuania/
https://www.facebook.com/TransUnionLithuania/
https://www.linkedin.com/showcase/transunion-lithuania/
https://callcredit.taleo.net/careersection/ccexternal/jobsearch.ftl?lang=en


Arba siųsk savo CV tiesiai mūsų  HR 
skyriui su trumpu prisistatymu  apie save 
HRLT@transunion.co.uk 

Jei nori apie mus sužinoti daugiau, 
susidraugaukime socialiniuose tinkluose 
@TransUnion Lithuania.

Jei vadovaujiesi panašiomis ver-
tybėmis ir norėtum prisijungti prie 
 TransUnion Lithuania komandos, 
kviečiame peržiūrėti mūsų atviras 
pozicijas čia (pasirinkus lokaciją 
Kaunas).

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

INFORMATION 
FOR GOOD

SUSISIEKITE HRLT@transunion.co.uk +370 655 51127 Atviros darbo pozicijos

https://callcredit.taleo.net/careersection/ccexternal/jobsearch.ftl?lang=en
https://www.instagram.com/transunion.lithuania/
https://www.facebook.com/TransUnionLithuania/
https://www.linkedin.com/showcase/transunion-lithuania/
https://callcredit.taleo.net/careersection/ccexternal/jobsearch.ftl?lang=en


Centric IT Solutions Lithuania, 
a fast-growing IT company from the 
Netherlands is looking for interns. We are 
inviting young talents to join our team for 3 
months! Internship is paid and starts in the 
beginning of January 2021.

WE ARE LOOKING FOR:

 — .NET Developer

 — Service Desk Engineer  
 (Swedish language)

READY TO START
YOUR CAREER IN
IT FIELD?

CONTACT US Recruitment.Lithuania@centric.eu +370 610 82279 centric.eu

IF, EEF, MGMF IF, EEF, MGMF

https://careers.centric.eu/lt/vacancies/net-developer/
https://careers.centric.eu/lt/vacancies/service-desk-engineer-swedish-language/
https://careers.centric.eu/lt/vacancies/service-desk-engineer-swedish-language/
https://www.facebook.com/CentricITSolutionsLithuania/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFyYCE_yO4goQAAAXT57MHIdDaZ_Z8Un_a123tsCMNIZ6VNX17BC0rvNIzUqm_jZAC8eQdhpG5K8IfisXtk9pExs3gK6vD_qxI6s0Y3cWWdFqI9Mv4nlXHZFTnMk9GcGkkws8E=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcentric-it-solutions-lithuania%2F
https://www.centric.eu/


#ViskasYraĮmanoma

SUSISIEKITE Zivile.Jakimaviciene@litgrid.eu +370 699 93095 Karjeros galimybės

EEF EEF EEF

https://www.facebook.com/litgrid
https://www.linkedin.com/company/litgrid-uab/?trk=top_nav_home
https://www.litgrid.eu/index.php/apie-litgrid/karjera/20006?t=r


HELLA Lithuania – keturioliktoji elektronikos 
komponentų gamykla pasauliniame HELLA tin-
kle. Gamybos asortimentą sudaro: elektroniniai 
sensoriai, aktuatoriai ir įvairios paskirties valdy-
mo moduliai, skirti Europos automobilių 
gamintojams.

Studentams siūlome apmokamos ilgalai- 
kės praktikos ir trumpalaikės praktikos 
programas:

 — Gamybos inžinerija: gamybos procesų 
 planavimas ir operacijų valdymas, įrangos 
 užsakymas

 — Kokybės inžinerija: kokybiniai matavimai 
 bei produktų judėjimo tarp laboratorijos ir 
 gamybos stebėjimas

 — Techninė priežiūra: gamybinės įrangos 
 stebėsena ir kontrolė

 — OPEI/LEAN: procesų ir sistemų tobulini- 
 mas, logistikos koncepcijų kūrimas

 — Finansai ir kontrolė: ilgalaikių išorinių ir 
 vidinių finansinių paslaugų valdymas

 — Žmogiškieji ištekliai: atrankų organiza- 
 vimas, mokymų administravimas, moty- 
 vacinės sistemos valdymas

REIKALAVIMAI PRAKTIKANTUI:

 — Studijos susijusioje srityje

 — Patirtis (darbo, praktikos, savanorystės)

 — Asmeninės savybės: atvirumas, noras augti 
 ir intraprenerystė

 — Galimybė atlikti praktiką ne trumpiau nei 
 2-3 mėn. (apmokamos praktikos atveju – 
 6 mėn.)

UAB HELLA 
Lithuania

SUSISIEKITE hlt.hr@hella.com +370 656 58585 hella.lt

CTF, EEF, EVF, MIDF CTF, EEF, EVF, MIDF

https://www.instagram.com/hella.group/
https://www.facebook.com/hella.group/?brand_redir=1977302138972695
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGBfHuDcoxDYQAAAXTEQQLIFzb-v3QrBOaFbiFw_aTsAAydouR85F6Z103cpcrnGso3gasvfKvtA4rJAStj0115dyW0EGNUszkoz1vQCAv1uwvFBrVjOIDhlFabNMWdwFAQ1is=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fhella%2F
https://www.hella.com/hella-lt/lt/index.html


„Hollister Incorporated“ kuria, gamina 
ir platina sveikatos priežiūros produktus ir 
paslaugas visame pasaulyje. Įmonė turi 
gamybos ir platinimo padalinius 3 žemynuose, 
biurus – daugiau nei 25-iose pasaulio šalyse.

„Hollister Lietuva“ dirba daugiau nei 300 
darbuotojų, o įmonė – tarp 2019-ųjų TOP 
darbdavių Lietuvoje. 

ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS:

 — Inžinieriams 

 — Operatoriams 

 — Kokybės kontrolieriams 

 — Technikams 

hollister.ltSUSISIEKITE karjera@hollister.com +370 373 95586

Geriausia komanda, kurioje 
kiekvienas yra svarbus

CTF, EVF, EEF, MIDF, PTVF

https://www.hollister.lt/lt-lt/
http://www.hollister.lt
mailto:karjera%40hollister.com?subject=
https://www.instagram.com/hollister_incorporated/
https://www.facebook.com/HollisterIncorporated/
https://www.linkedin.com/company/hollister-incorporated/


Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, 
tiekia ir teikia kitas energetiškai sumaniam 
pasauliui reikalingas energetikos paslaugas.

Rūpinamės, kad energija kasdien veiktų vis 
geriau, sumaniau, patogiau.

Esame tarptautinė energetikos 
bendrovė, viena didžiausių energe-
tikos įmonių grupių Baltijos šalyse.

KARTU KURKIME 
ENERGETIŠKAI 
SUMANŲ PASAULĮ

SUSISIEKITE grupe@ignitis.lt ignitisgrupe.lt

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://www.facebook.com/IgnitisGrupe
https://www.linkedin.com/company/ignitis-grupe/
https://ignitis.lt/lt/elektra


TAVO KARJEROS 
TRAUKINYS!

SUSISIEKITE praktika@litrail.lt +370 613 20224 101pokytis.lt

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://www.instagram.com/ltg_link/
https://www.facebook.com/LTGLietuvosgelezinkeliai
https://101pokytis.lt/


Dirbti, įgyvendinti savo tikslus ir suprasti, 
kad verslas, tai ne tik pelno siekimas – 
tokia yra „Mars“ filosofija. Tokias galimybes 
siūlome kiekvienam, norinčiam prisijungti prie 
mūsų kolektyvo. Kiekvienas čia turi galimybę 
daryti tai, ką išmano geriausiai ir savo darbu 
sukurti gerų ir prasmingų rezultatų ne tik sau, 
bet ir visai mūsų planetai!

KVIEČIAME PRISIJUNGTI:

 — Žiemos praktika automatikos 
 arba mechanikos pad. 
 (4 kurso studentams) 

 — 6-12 mėnesių komercijos 
 stažuotė 

 — Mechanikos technikas(-ė)

 — Automatikos technikas (-ė) 

 — Gamybos duomenų 
 analitikas (-ė) 

YOUR TOMORROW 
STARTS TODAY

SUSISIEKITE mars.karjera@effem.com Nori sužinoti apie Mars daugiau? Pirmyn!

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, SHMMF

Praktikos pasiūlymai

Darbo pasiūlymai

https://www.facebook.com/marslietuvakarjera
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQFbLcHR6S8dqwAAAXTeErygM2yKjo-V3DVvsCKtmdbJW6RVpGTw--yGtNli74ZkNu6_pYI3-f3S89uqWXrVq2_KGBLZugJp_bO1cN7_0rEq4FoBXPN-Wf1-GSfcdmxiboa6iBU=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmars%2F
https://ltu.mars.com/
https://wanted.ktu.edu/studentams-praktika/?searchcompany=Mars+Lietuva&searchposition=&searchfaculty=0&action=internship_search_form&searchprofession=&searchphraze=
https://wanted.ktu.edu/studentams-darbas/?searchcompany=Mars+Lietuva&searchtopic=&searchfaculty=0&action=bachelor_search_form&searchphraze=


Kurdami bedūmę ateitį, mes transformuojame 
tabako industriją keisdamiesi tiek viduje, tiek 
išorėje. Tad kviečiame tapti šių istorinių 
pokyčių dalimi, augti ir tobulėti kartu!

Kiekvienais metais mes siūlome stažuočių gali-
mybes studentams įvairiose šalyse bei srityse.

GYVENIMĄ 
KEIČIANČIOS 
STAŽUOTĖS IR 
GALIMYBĖS 
ABSOLVENTAMS

SEKITE NAUJIENAS pmi.com/careers

CTF, EEF, MIDF CTF, EEF, MIDF

https://www.pmi.com/careers/overview


ŽŪK „Pienas LT“ yra didžiausias Baltijos šalyse 
pieno gamintojų kooperatyvas, gaminantis 
aukštos pridėtinės vertės pieno baltymų produktus 
pasaulinei rinkai. Kooperatyvo darbuotojai išsiskiria 
profesine partneryste, kurią sutvirtina sąlygos 
ugdytis profesines kompetencijas.  

 — Svarbiausia sąlyga kurti ir gaminti aukštos 
 pridėtinės vertės maisto ingredientus yra 
 kūrybingas darbuotojų sukauptų žinių, 
 pa tirties ir profesinių atradimų panaudojimas.

 — Mažai patirties turintis, tačiau aktyvus ir 
 žingeidus darbuotojas mūsų įmonėje randa 
 atvirą ir kūrybišką atmosferą. 

 — Esame atviri, geranoriški ir jaunatviškai 
 nerūpestingi, tuo pačiu metu laikomės aukštų 
 etikos ir moralės normų.

SIŪLOME PRAKTIKAS:

 — Žaliavų vadybininkui

 — Tyrimų ir plėtros (R&D) 
 specialistui

 — Personalo vadybininkui

 — Aplinkosaugos / Darbų 
 saugos specialistui

 — Logistikos vadybininkui

 — IT specialistui

 — Energetikui

 — Buhalteriui

 — Laborantui

 — Pardavimų ir rinkodaros 
 vadybininkui

ŽŪK „Pienas LT“ – 
partneris tavo 
karjeros kelyje

SUSISIEKITE info@pienaslt.eu +370 372 10518 baltmilk.eupienaslt.lt

CTF, EVF, IF, EEF

https://www.facebook.com/pienaslt
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQHPPYPz_OMI6gAAAXTkZIzI1c_Wiob7pJm7STL2XN6WZBM_t7Yw398-XfSZfHxoDq3RjD8LXHWxygBgSNuJEyKDOjsA0IReEfuc0C36FCkBGnsWcmmqoHqftnTcxrGyD3ntpz0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbaltmilk
https://www.baltmilk.eu/en/
http://www.pienaslt.lt/


SEB grupės paslaugų centras teikia paslaugas 
SEB grupės klientams ir verslo padaliniams 
bei padeda SEB siekti tikslo tapti užtikrintu 
efektyvumo ir inovacijų lyderiu.

Kodėl verta rinktis SEB grupės paslaugų 
centrą?

Vertiname jūsų siekius 
Kuriame tokią darbo aplinką, kuri 
įkvepia ir skatina atrasti geras idėjas.

Puoselėjame talentus 
Skatiname kiekvieną komandos narį 
mesti iššūkį standartiniam mąstymui.

Nuolat mokomės 
Bendraudami su mentoriais ir kole-
gomis bei dalindamiesi patirtimi mes 
tobulėjame kasdien.

Šiuo metu mūsų komandą sudaro daugiau nei 
1 200 darbuotojų, aptarnaujančių SEB grupės 
klientus ir verslo padalinius 20-yje pasaulio šalių 
– nuo Švedijos iki Singapūro ir JAV.

ATRASKITE SAVE VIENOJE IŠ SRIČIŲ:

 — IT paslaugos

 — IT sprendimai

 — Įmonės valdymo IT sistemos

 — Finansai

 — Banko operacijos

Mums rūpi 
jūsų karjera

SUSISIEKITE cv@seb.se Aplankykite karjeros puslapį

Visos sritys

IF, EVF

https://www.seb.lt/karjera/seb-grupes-paslaugu-centras/it-paslaugos
https://www.seb.lt/karjera/seb-grupes-paslaugu-centras/it-sprendimai
https://www.seb.lt/karjera/seb-grupes-paslaugu-centras/it-sprendimai
https://www.seb.lt/karjera/seb-grupes-paslaugu-centras/it-sprendimai
https://www.seb.lt/karjera/seb-grupes-paslaugu-centras/banko-operacijos
https://www.linkedin.com/company/seb-gs/
https://www.seb.lt/karjera/seb-global-services
https://sebse.easycruit.com/intranet/seblt/?iso=en


We are a FinTech that’s using insight from 
customers and colleagues worldwide 
to improve financial services for global 
businesses and people alike. With 2000 
employees, we are the company’s biggest 
site globally and one of the largest employers 
in the country. Join Western Union Lithuania 
and experience:

 — Working with global projects from 
 Lithuania.

 — Unleashing your creativity with the help 
 of 100+ robots.

 — Learning and growing opportunities 
 beyond your expectations.

WE LOOK FOR 
COLLEAGUES IN:

 — AML Compliance 

 — Digital Review Team

 — Robotics and Intelligent 
 Automation

 — Accounting

 — Business / Finance 
 Analysis

JOIN THE LEADING 
GLOBAL FINTECH

MGMF, MIDF, PTVF, SHMMF, EVF, IF MGMF, MIDF, PTVF, SHMMF, EVF, IF

CONTACT US talents@westernunion.com wu.com/careers

https://www.instagram.com/wulithuania/
https://www.facebook.com/WULithuania
https://www.linkedin.com/company/western-union
https://corporate.westernunion.com/careers/wu-desktop.html


NESIŪLOM DARBO, 
SIŪLOM KARJERĄ!

MES IEŠKOME:

• DevOps
• Back-End Developer
• Front-End Developer
• QA Engineer
• Team Lead

MES SIŪLOME:

• Kompetencija grįstą atlyginimą;

• Lankstų grafiką bei darbą per nuotolį;

• Galimybę įgyventinti savo idėjas ir augti
   kartu su įmone;

• Darbą stiprioje profesionalų komandoje;

• Šansą pakeisti lažybų pasaulį!

Kitus įprastus privalumus: nesibaigiančius
užkandžius ir vaisius biure, kompiuterio bei
įrankių pasirinkimą ir pramogas.

AR TU      
INOVACIJAS
IR SPORTĄ?

Go Language Vue.js TypeScript

PAGRINDINĖS NAUDOJAMOS
TECHNOLOGIJOS

SUSISIEKITE ak@adv.bet +370 624 46881 adv.bet

IF, PTVF, MGMF

NESIŪLOM DARBO,
SIŪLOM KARJERĄ!

SUSISIEKITE ak@adv.bet +370 624 46881 adv.bet

IF, PTVF, MGMF

https://www.instagram.com/adv.bet/
https://www.facebook.com/aardvarktechnologies
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQFkLvgFzrzauAAAAXTo4rJIbTsXKQJSicQ4msX6Wr094iQSn95gSC0KHgEIkixtP89gIhI1FFmgYM8zwcnXMTfOb5lBmgmN2eMVScX7Hn1wc_jSDMqQCSPbIZ_VVeSeOfz9gLo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fadvbet%2F
https://adv.bet/#/


SUSISIEKITE personalas@achema.com +370 (349) 56041 +370686 50565 +370 (349) 56201

PERSONALAS

AB “Achema” dirba daugiau kaip 1300 pačių įvai-
riausių profesijų darbuotojų. Trečdalis jų dirba 15 
ir daugiau metų – tai bendrovės žinių ir patirties 
kapitalas.

Kiekvienais metais į darnią darbuotojų komandą 
įsitraukia jauni specialistai, kuriems yra numatyta 
speciali stažavimosi bendrovėje programa. Darbuo-
tojams sudaromos sąlygos dirbti ir mokytis, suteikia-
mos mokslo atostogos. Bendrovė skatina ir vado-
vaujasi vidinės karjeros principais, taigi, kiekvienas 
būsimas specialistas ar vadovas turi praeiti visas 
karjeros pakopas. 

Visi bendrovės darbuotojai mokosi ir kelia kvalifi-
kaciją. Už visus įgyjamus privalomus pažymėjimus 
apmokama darbdavio sąskaita. Bendrovėje orga-
nizuojami vidiniai mokymai, aktyviai dalyvaujama 
įvairiuose projektuose, kurių pagalba suteikiama 
galimybė mokytis ir tobulėti įvairiose srityse.

AB „Achema“, didžiausia azoto trąšų 
ir kitų pramoninių chemijos produktų 
gamintoja šalyje bei didžiausia tokio 
pobūdžio gamykla Baltijos šalyse, 
įkurta 1965 metais.

PAGRINDINĖ ĮMONĖS 
VEIKLA

Azoto trąšų, skystų trąšų kambario ir lau-
ko augalams, amoniako, azoto rūgšties, 
formalino, KF dervų, angliarūgštės, de-
guonies, azoto, bazinio aliuminio sulfato 
tirpalo gamyba ir prekyba. Metinė trąšų 
gamyba - apie 2 milijonus tonų.

MIDF, CTF, EEF MIDF, CTF, EEF



MES JUMS SIŪLOME:

 — Stipendiją iniciatyviems gamybos 
 skyriaus praktikantams;

 — Naudingus praktinius įgūdžius;

 — Galimybę dalyvauti įmonės mokymuose;

 — Lankstų praktikos atlikimo grafiką;

 — Praktikos sertifikatus;

 — Galimybes įsidarbinti įmonėje.

KVIEČIAME PRISIJUNGTI:

 — Technologų asistentus

 — Kokybės inžinierių 
 asistentus

 — Programinių įrenginių 
 operatorius mokinius

KURKIME ATEITĮ 
KARTU!

SUSISIEKITE personalas@bct-parts.com +370 673 98756 bct-parts.com

EEF, MIDF EEF, MIDF

MOKYKITĖS, TOBULĖKITE IR SIEKITE 
KARJEROS SU MŪSŲ KOMANDA!

https://www.facebook.com/BaltecCNC/
http://www.bct-parts.com/
http://www.bct-parts.com/


Do you aspire to develop smart solutions using 
all your brain power? Do you have any experience 
with C++, .Net, mobile or Cloud technologies?

If so, join our Software Engineering team 
in Kaunas or Vilnius offices. The easiest way 
to get there is to show good results in this 
Coding Challenge. You can win some prizes, too!

Here you can see what it is like to work with us.

JOIN THE TEAM!

bentley.com/enCONTACT US praktika@bentley.com +370 604 48289

IF IF

Bentley Systems is a leading global 
provider of software solutions to 
engineers, architects, geospatial 
professionals, constructors, and owner-
operators for the design, construction, 
and operations of infrastructure. Bentley 
Systems employs more than 4,000 
colleagues and generates annual 
revenues of more than $700 million in 
171 countries outside the United States. 
From inception in 1984, the company 
has remained majority-owned by 
the Bentley brothers.

https://app.codility.com/public-link/Bentley-Systems-Inc-WANTed-2020/
https://www.linkedin.com/posts/laura-manciakaityte-9247333_iambentley-workforbentley-bentleysystems-activity-6708652516462100480-sDkP/
https://www.bentley.com/en
https://www.instagram.com/bentleysystems/
https://www.facebook.com/BentleyRecruiter
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQHGvpz5Q51xsQAAAXTaBzrIpU7iDxFDXvAMn2kbMspuP0ZEO47doxQlQspahslMCuKW4Ti5RZnwbW1ICAgGcn1GUDuoDlcG-YbRb5h-NF4WFZhLFf_DWNd6tQIihLxVUX5tqf4=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbentley-systems%2Fjobs%2F
https://www.linkedin.com/posts/laura-manciakaityte-9247333_iambentley-workforbentley-bentleysystems-activity-6708652516462100480-sDkP/


Citco is a global leader in fund services, cor-
porate governance and related asset services 
with staff across 80 offices worldwide. With 
more than $1 trillion in assets under adminis-
tration, we deliver end-to-end solutions and 
exceptional service to meet our clients’ needs.

OUR BENEFITS:
Your well being is of paramount importance 
to us. We provide a range of benefits, training 
and education support, and flexible working 
arrangements to help you achieve success in 
your career while balancing personal needs

Citco Vilnius is looking for 
ambitious and talented people to 
join the accounting and legal teams:

 — Internship in Accounting/Legal 
 (Winter/Spring 2021)

 — Accounting Associate

 — Junior Accounts Payable Officer

 — Junior Legal Officer

And many more at our career’s site!

JOIN CITCO AND 
BECOME PART OF 
OUR SUCCESS

TO APPLY, PLEASE VISIT citco.com/careers citco.com

EVF, MGMF EVF, MGMF

http://www.citco.com/careers/our-culture/
http://citco.com/


JOIN OUR TEAM AS:

 — Game Presenter

 — Shuffler

AS REAL 
AS IT GETS

Our career offerCONTACT US stimonina@evolution.com +370 693 02029

Evolution is a world-leader in innovative 
software solutions for online gaming, with 
more than 7000 employees working from 
15 countries world-wide. If you:

 — Want to build a career with 
 an international company;

 — Looking for a job to combine with 
 your studies;

 — Have a good knowledge of English

We have something to offer!

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://www.evolutiongamingcareers.com/game-presenter-positions/?country=lt


EY KOMANDOS 
IR GALIMYBĖS:

 — Auditas

 — Mokesčių konsultacijos

 — Teisinės paslaugos

 — Apskaita ir finansai

 — IT Konsultacijos

SUSISIEKITE careers@lt.ey.com +370 527 42200 ey.com/work-with-us

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

 — Ar praktikos metu tave domina apmokamas 
 darbas su įdomiais projektais?

 — Ar tau svarbu greitos karjeros galimybės?

 — Ar nori dirbti kompanijoje, kurioje yra 
 280.000 kolegų?

 — Ar tau svarbi draugiška, stipri komanda, 
 kuri padėtų tau tobulėti?

Jei esi ekonomikos, finansų, vadybos, IT, 
matematikos ir kitų susijusių sričių paskutinių 
kursų studentas (-ė), jau baigei studijas, o gal 
tiesiog nori geriausioje profesinių paslaugų 
bendrovėje ir atsakei „taip“ į bent kelis klausimus, 
laukiame tavęs EY komandoje!

Building a better 
working world

https://www.instagram.com/ey_lithuania/
https://www.facebook.com/EYCareersLithuania
https://www.ey.com/work-with-us


Kitron – rinkoje pirmaujanti Skandinavijos 
elektronikos gamybos paslaugų įmonė, sutei-
kianti galimybę susipažinti su naujausiais tech-
niniais sprendimais ir technologijomis bei įgyti 
vertingos patirties dirbant kartu su profesionalių 
darbuotojų komanda.

UAB Kitron Kaune dirba apie 750 aukštos kva-
lifikacijos darbuotojų ir savo klientams visame 
pasaulyje gamina bei tiekia produktus nuo pilnai 
surinktų elektroninių plokščių iki galutinių gaminių.

Kodėl studentai turėtų rinktis UAB „Kitron“?

Mes siūlome laisvę idėjoms, pozityvią, kupiną 
iššūkių ir įtraukiančią darbo aplinką. Darbas 
Kitron reikalauja išradingumo ir suteikia galimybę 
pirmiesiems prisiliesti prie moderniausių techno-
logijų dirbant su pasaulinio lygio klientais bei jų 
produktais. Iš kiekvieno komandos nario tikimės 
atsakomybės ir įsitraukimo į bendrus projektus bei 
dalinimosi žiniomis su mūsų kolegomis iš skirtingų 
šalių. Didžiuojamės tuo ką darome!

Prisijunkite prie mūsų ir tobulėkime kartu, 
mes galime daryti įtaką ateities produktams 
ir technologijoms!

SIŪLOMOS DARBO POZICIJOS:

 — Testo įrangos kūrimo inžinierius

 — Testavimo inžinierius

 — SMT operatorius

 — Elektronikos remonto specialistas

 — Praktika inžinerijos srityje

YOUR AMBITION. 
OUR PASSION

SUSISIEKITE career-lithuania.kitron.com

EEF, EVF, MIDF EEF, EVF, MIDF

https://www.instagram.com/kitrongroup/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHiMePcm26bDwAAAXT4c7pA5kCAlFs7CiXYAkfBFMQBxeHidustAPITos2-ejasajeEGEsc5T69iwevagn560_bAETdFxlN6vSEvntWk5Epav-nZmF2DhQCYuEUDsk0wF0p63s=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkitron
https://twitter.com/kitron_asa


CONTACT US gvaitkeviciute@littelfuse.com +370 686 40961 About us

LITTELFUSE 
AT A GLANCE
Our purpose is to improve the safety, 
reliability, and performance of our customers’ 
products that use electrical energy.

EEF, MGMF, IF, EVF EEF, MGMF, IF, EVF

https://www.littelfuse.com/careers/university-relations.aspx


MES KURIAME 
ATEITĮ!

SUSISIEKITE cv@orlenlietuva.lt +370 443 92121 orlenlietuva.lt

AB „ORLEN Lietuva“ valdo vienintelę Baltijos 
šalyse naftos perdirbimo produktų gamyklą, 
naftotiekių ir produktotiekio tinklą bei ant 
Baltijos jūros kranto Būtingėje įsikūrusį naftos 
terminalą.

Lietuvoje esame:

 — didžiausia mokesčių mokėtoja;

 — viena didžiausių darbdavių;

 — vienas svarbiausių ūkio subjektų, 
 užtikrinančių šalies ir regiono energetinį 
 saugumą;

 — viena iš trijų patikimiausių Lietuvos bendrovių 
 (pasaulinės rizikos valdymo korporacijos 
 „Coface“ vertinimu).

AB „ORLEN LIETUVA” 
ŠIUO METU IEŠKO:

 — Chemijos inžinierių

 — Elektros inžinierių

 — Mechanikos inžinierių

 — Inžinierių–projektuotojų

Pretenduokite jau šiandien!

Mūsų komandoje – daugiau nei 1400 
darbuotojų. Vidutinis darbo užmokestis 
siekia 2160 EUR. Nuolat ieškome jaunų 
specialistų, kurie galėtų įsilieti į įmonės 
gretas ir stiprinti mūsų vystomą veiklą.

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://www.linkedin.com/company/public-company-orlen-lietuva-/
https://www.orlenlietuva.lt/LT/Puslapiai/default.aspx


LABAS! 

Esu Ričardas, PrestaRock įmonės vadovas. 
Džiaugiuosi, kad KTU prisidėjo prie mano kar-
jeros sėkmės, tikiu didžiuosiesi ir Tu. 

2010 metais buvau vienas iš nedaugelio jau 
pirmame kurse dirbančių studentų pagal 
specialybę. Puikiai pažįstu Tavo kasdienybę ir 
suprantu, ką reiškia būti dirbančiu studentu. 

Tave įsivaizduoju, kaip ambicingą, organizuotą 
ir laiko nešvaistantį studentą. Suprantu, kad 
tau reikia žinių, įgūdžių ir mentoriaus, kuris 
nukreiptų teisinga linkme. Prisijunk prie mūsų 
komandos ir dirbk su didžiausiais Lietuvos el. 
komercijos projektais. Užtikrinu – nebus nuo-
bodu! Bus iššūkių, tačiau augsime drauge. 
Drauge mėgausimės ir geriausiais 
teambuilding’ais!

Susisiek ir papasakosiu daugiau!

Ričardas Šmaižys

ROCK SOLID 
ECOMMERCE 
SOLUTIONS

SUSISIEKITE work@prestarock.com +370 626 95749

MGMF, IF ,EVF, IF IF

PrestaRock

ŠIUO METU IEŠKOME:

 — Programuotojo

 — IS analitiko

 — Pardavimų vadybininko

 — Programavimo praktikos

https://www.facebook.com/prestarock/
https://www.linkedin.com/company/prestarock/
https://prestarock.lt/
https://prestarock.lt/jaunesniojo-php-programuotojo-darbo-skelbimas/?preview=true
https://prestarock.lt/is-analitiko-darbo-skelbimas/
https://prestarock.lt/pardavimu-vadybininko-asistento-darbo-skelbimas/
https://prestarock.lt/ktu-programavimo-praktikos-skelbimas/


Mes esame TELTONIKA NETWORKS - sparčiai 
auganti technologijų kompanija, kurianti bei gami-
nanti profesionalią tinklo įrangą tarptautinėms rin-
koms. Per ilgalaikę patirtį sukūrėme platų produktų 
portfelį sudėtingiausioms „Industry 4.0“, išmanaus 
miesto bei žaliosios energetikos sritims. 

Ne paslaptis, kad jauni žmonės, pabaigę studijas, 
dažnai susiduria su problema, kai norint gauti trokš-
tamą darbą jiems pritrūksta praktinių įgūdžių bei 
darbo patirties. Siekdami padėti, įkūrėme IoT bei 
B2B akademijas. 

Jei esi susidomėjęs IoT ir profesinių įgūdžių ug-
dymu, TELTONIKA NETWORKS IoT akademijoje 
siūlome neprilygstamus programavimo, inžinerijos, 
testavimo ir techninio palaikymo mokymus. 

Tuo tarpu atlikdamas praktiką B2B akademijoje, ne 
tik įgysi neįkainojamos patirties bei žinių iš labiau-
siai patyrusių  pardavėjų, bet ir pradėsi suprasti 
tarptautinio verslo pasaulį. 

Kiekvienos akademijos absolventai apdovanojami 
baigimo sertifikatais, o geriausiems pasiūlome pri-
sijungti prie TELTONIKA NETWORKS komandos!

KVIEČIAME PRAKTIKAI:

 — Elektronikos inžinerija                                                                             

 — IoT įrenginių testavimo analitika

 — Web programavimas 

 — Įterptinės sistemos (Linux) 

 — Verslo plėtros vadyba

Tobulėkite vienoje 
pažangiausių 
tarptautinių 
IoT kompanijų!

SUSISIEKITE gintare.ainyte@teltonika.lt +370 638 70883 teltonika-networks.com

MIDF, EEF, IF, EVF

https://www.instagram.com/teltonikanetworksofficial/
https://www.facebook.com/teltonikanetworks/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEjJnjATfP2CQAAAXT6DhEgasDKTJ2ERN2IiEDR52GdGoqDIy0EjdXek8P64X0m3K7apTgps8eH2_LkYfmEDmJasr6OoNBV1QKA9xAtQ8ZKT436Nip3F34uYm7nbF_TaEHY5SA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fteltonika-networks%2F
https://teltonika-networks.com/
http://www.teltonika-networks.com


UAB TETAS – sparčiai auganti, aukščiausio lygio 
elektros energetikos tinklų ir pastočių eksploatavi-
mo, remonto, montavimo ir projektavimo paslau-
gas teikianti bendrovė.

PAGRINDINĖS VEIKLOS

 — 0,4–400 kV elektros rangos darbai;

 — Relinės apsaugos ir automatikos srities dabai;

 — Projektavimo darbai;

 — Elektros įrenginių laboratoriniai bandymai 
 ir diagnostika;

 — Saulės elektrinių montavimo darbai;

 — Telekomunikacinių ryšių įrengimo darbai.

Laukiame prisijungti prie mūsų komandos norin-
čius susipažinti su Lietuvos elektros energetikos 
sistema, projektų valdymu, projektų kūrimu ir 
įgyvendinimu.

PRAKTIKAI / DARBUI KVIEČIAME:

 — Relinės apsaugos ir automatikos 
 inžinierių

 — Relinės apsaugos ir automatikos 
 projektuotoją

 — Projektuotoją

 — Statybinės dalies projektuotoją

 — Finansų analitiką

 — Darbų saugos specialistą

 — Personalo specialistą

 — Projektų vadovą

TETAS – elektros 
tinklo profesonalai

SUSISIEKITE CV@TETAS.lt +370 658 37804 TETAS.lt

EEF, PTVF EEF, PTVF

https://www.facebook.com/TETASUAB
https://lt.linkedin.com/company/uab-%E2%80%9Etetas%E2%80%9C
https://tetas.lt/


Vieningos komandos dėka pernai buvome 
pripažinti sparčiausiai besivystančia 
technologijų įmone Vidurio Europoje. 
Siekiame tapti lyderiais automobilių 
programinės įrangos pramonėje.

Mūsų kuriamas produktas – išmanusis 
automobilio asistentas “OBDeleven” – 
pamėgtas jau milijono automobilių entuziastų 
visame pasaulyje ir įvertintas tarptautiniuose 
apdovanojimuose.

ŠIUO METU IEŠKOME

 — Duomenų analitiko (-ės)

 — Scrum masterio (-ės)

 — Android/iOS programuotojų 
 ir praktikantų (-čių)

 — IT administratoriaus (-ės)

 — Kokybės užtikrinimo 
 inžinieriaus (-ės)

IŠMANŪS 
SPRENDIMAI 
AUTOMOBILIAMS

SUSISIEKITE info@voltasit.com +370 694 74694 voltasit.com

MGMF, IF IF

https://www.facebook.com/VoltasIT
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQHlyoIXUm1h1gAAAXTetdKg0JyuRJvlvoDBF6umNa3WheC5A9kpXzAZQLOQt8lugX_sPGB05yes44bj-nnrUPHHOxFBvAkCNKhFRL7qRPpp-XzBU443naAS0aRiawjYenfahFw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvoltasit
https://voltasit.com/en/home/


 — Nori iš arčiau susipažinti su YIT Lietuva 
 veikla? Užsuk į įmonės puslapį ir užsiregistruok 
 į atvirų-virtualių durų dienas. Besidominčius 
 studentus pakviesime aplankyti mūsų vykdomus 
 statybos objektus. Atvirų durų renginį 
 planuojame lapkričio mėn.

 — Ieškai savęs? Nori suprasti, kuria profesine 
 linkme judėti? Suorganizuosime susitikimą 
 su aukštos kompetencijos darbuotojais, kurie 
 pasidalins savo patirtimi ir atsakys į tavo 
 klausimus.

UAB „YIT Lietuva“ stato pastatus, 
tiesia kelius, vysto nekilnojamojo 
turto projektus.  Daugiau nei 700 
mūsų darbuotojų dirba visoje 
Lietuvoje. Šiais metais buvome 
išrinkti GEIDŽIAMIAUSIU 
DARBDAVIU statybos sektoriuje.

TVIRTA 
KONSTRUKCIJA 
TAVO GYVENIME
Būk dalimi to kas iš tiesų reikšminga

DRAUGAUKIME yit.lt/karjera

SAF SAF

https://www.instagram.com/yitlietuva/
https://www.facebook.com/YIT.Lietuva/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQHJhNLoNz0CIgAAAXT6JM1wkFcI2a-E1dfaqIoGWqJzKX0H3hFVp6dM91ViRetWf1NDzyGZRroyusiK2dfh-JFircA5POrpcVPUwYmK0B6MhTX4B0PWwP8f-1w5be2KWcJ0X4A=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fyit-lietuva%2F
https://www.yit.lt/apie-mus/karjera?gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3GvGjCxRtgT6FDr3Su79QRW6e6li3ArPSNBMpwoYzQ8r09_TI3o8MBoC2OMQAvD_BwE


Alna Software yra projektinė IT įmonė, kuri 
daugiau nei 15 metų kuria efektyvius IT sprendimus. 

Tikime, kad kiekvieno individualų potencialą 
sujungus su komandiniu darbu galime pasiekti 
labai daug, dėl to nuolat investuojame į darbuotojų 
auginimą ir tobulėjimą.

Siūlome jauniesiems specialistams pradėti savo 
karjerą IT srityje su dviejų mėnesių neapmokama 
praktika ir tikslu po jos pasilikti įmonėje.

Truputį statistikos:

 — Vidutinis darbuotojo amžius - 33 metai.
 — 99% po praktikos įsidarbina.

 — Vidinė akademija skirta darbuotojams. 

Šiai dienai vienijame daugiau nei 140 
skirtingų sričių profesionalų ir nuolat 
ieškome praktikantų į šias komandas. 

 — Front end programuotojų

 — Java programuotojų

 — .Net programuotojų

 — Oracle programuotojų

 — Verslo analitikų

 — Testuotojų

 — Sistemų administratorių

Are You in CTRL 
of Technology?

SUSISIEKITE talentai@alnasoft.lt +370 627 28844  alnasoft.no

EVF, IF, MGMF EVF, IF, MGMF

https://www.instagram.com/alnasoftware/
https://www.facebook.com/alnasfw/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQGQ5XTMs1kMCgAAAXT5LZRgmBca_bKg3_Y378Mp6PfEjyiK6-qLhozEP8nThX2JT3g2ZP_H1pJkGbdCLwVWcHjH2IA0ImnAisjPWrWQI3jaE_ASzcQZVoWUL-gJapGJj1ZsbPY=&originalReferer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Falna-software
https://www.alna.lt/lt


Susipažinkime! Tai mes – BITĖ: sumanūs, kūry-
biški, iniciatyvūs, siekiantys tobulėti ir būti geriau-
siais savo srityje.

Nuolat vystome įvairius technologinius spren-
dimus, kuriame inovatyvius produktus, kuriais 
lengviname kasdienį gyvenimą savo klientams.

Mes pirmieji šalyje pradėjome siūlyti virtualios 
eSIM paslaugą, kuri pakeitė fizines SIM korteles, 
o šiuo metu vystome vieną svarbiausių technolo-
gijų Lietuvoje – 5G. Nori prisijungti? Mes laukia-
me tavęs!

Tai unikali galimybė prisidėti ne tik prie šio išma-
naus sprendimo kūrimo, bet ir dar daugelio kitų, 
kartu su 100 IT profesionalų komanda.

Ar žinai, kad ne tik mūsų klientams, bet ir 
kandidatams yra lengviau?

Kviečiame tave į pokalbį be įprastai būtino 
atributo – CV.

Parašyk join@bite.lt, kad nori susipažinti, 
tik tiek. #zerocv #taiplengviau

Nuolat komandą pildome įvairių sričių 
specialistais įvairiuose šalies miestuose.

Visus darbo ir praktikos pasiūlymus rasi čia.

* Pagal Kincentric Geriausių Darbdavių programą ir 
 CV Online duomenis.

ATRASK, KĄ 
REIŠKIA DIRBTI 
PAS GERIAUSIĄ 
DARBDAVĮ

SUSISIEKITE join@bite.lt

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://www.bite.lt/apie/karjera
https://www.instagram.com/bite_lietuva/
https://www.facebook.com/bitelietuva/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQHouuNRjr57BAAAAXTZAGG4eWyd59xrRX4ufo1i0rG57pr9CGkmDLiIgdFSomSGJ-_0yf_1BMTzjhJiqnmyP9gYVe4uNvNmjz7Ry-lyyAKnulKirdoRkrp4hRl0SiF4eCOHo2w=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Flt.linkedin.com%2Fcompany%2Fbite-lietuva
https://www.youtube.com/user/BiteLietuva


Mūsų misija yra džiuginti mūsų vartotojus, 
siūlant žymius pasaulinius ir mėgstamus 
vietinius prekės ženklus svarbiomis akimirkomis 
24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Prisijunkite prie komandos, kuri įkvėps jus 
kurti vertę, augti ir būti sėkmingais!

Maybe you’re our 
secret ingredient?

SUSISIEKITE Sužinok apie mus daugiau Sužinok daugiau apie karjerą

SEKITE MUS:

CTF, EVF, MGMF, PTVF

https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEyJfKRPbf-JgAAAXTdz4mA-OIUu3KgxkOClqIEHUrOTt-nhekDlWvxfBwRgdFAZ0Dw5-ivgFmCLShh_GGo_3iwisP3v5NUEuxsI0trhZNj85xgzNji6Sa22tp-VP7A0hKADPA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcoca-cola-hbc%2F
https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/
https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/en/working-with-us
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEyJfKRPbf-JgAAAXTdz4mA-OIUu3KgxkOClqIEHUrOTt-nhekDlWvxfBwRgdFAZ0Dw5-ivgFmCLShh_GGo_3iwisP3v5NUEuxsI0trhZNj85xgzNji6Sa22tp-VP7A0hKADPA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcoca-cola-hbc%2F
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEyJfKRPbf-JgAAAXTdz4mA-OIUu3KgxkOClqIEHUrOTt-nhekDlWvxfBwRgdFAZ0Dw5-ivgFmCLShh_GGo_3iwisP3v5NUEuxsI0trhZNj85xgzNji6Sa22tp-VP7A0hKADPA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcoca-cola-hbc%2F


Tavo karjeros startas tarptautinėje 
kompanijoje Kaune!

 — Įmonėje jau dirba daugiau nei 200 darbuotojų – 
 augame ir nuolat ieškome naujų komandos 
 narių.

 — Tavęs laukia tarptautinės karjeros galimybės 
 ir unikali patirtis dirbant su lyderiaujančiomis 
 automobilių pramonės technologijomis.

 — Ar įsivaizduojate eismą be avarijų, be  
 sužeidimų, be mirčių? Tokio mobilumo link 
 ir  dirbtumėte bei darytumėte didžiulį poveikį 
 milijonų žmonių gyvenimams.

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ:

 — Industrinės inžinerijos, 
 produkcijos planavimo 
 praktikantai

 — Inžinieriai ir specialistai 
 inžinerijos, logistikos, 
 kokybės valdymo, 
 Pramonė 4.0 srityse

Pajusk pokyčius, 
pasitik ateitį, 
judėk su 
CONTINENTAL!

SUSISIEKITE info-kaunas@continental.com (8-680) 56555 Daugiau apie mus

EEF, MIDF, EVF EEF, MIDF, EVF

https://www.instagram.com/continental_career/
https://www.facebook.com/ContinentalLithuania
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHKGC1HcfvtEQAAAXTdv9IQUhb4szY9oy7Le_3cPS8N9IF2Fyh2CkxF6tAHCjkxz1QpXI0ftuvGvfA3f8T4EQ4NqT-MnjXdfAVDN3KZFq5WggPhwY9DbiM0ikL-ZCdeIRsGBh8=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcontinental%2Fmycompany%2F
https://www.continental.com/en/company/locations/kaunas-lithuania


TAU SIŪLOME:

 — Tau patogų darbo grafiką;

 — Mokymus, kurių metu, žinoma, mokėsime 
 tau atlyginimą;

 — Galimybę mokytis iš geriausių savo srities 
 profesionalų, knygų bei konferencijų;

 — Pasitikėjimą ir laisve priimti sprendimus.

Workationai, team buildingai, kasdienės 
pramogos ofise? Savaime suprantama!

MES IEŠKOME:

 — Customer Success 
 Specialist

 — Online Reputation 
 Specialist

TAVO 
KARJEROS IT 
PRADŽIA

SUSISIEKITE career@hostinger.com Visi mūsų pasiūlymai

MIDF, MGMF, PTVF, SHMMF, EEF, IF, EVF

https://apply.workable.com/hostinger/j/E4B554E02B/
https://apply.workable.com/hostinger/j/E4B554E02B/
https://apply.workable.com/hostinger/j/E5D95A6653/
https://apply.workable.com/hostinger/j/E5D95A6653/
https://www.instagram.com/hostinger_global/
https://www.facebook.com/HostingerLietuva
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F5138169%2Fadmin
https://www.hostinger.com/career


Atverk pirmąsias savo karjeros duris 
atlikdamas praktiką pas mus. O gal 
norėtum darbo su perspektyva? 
Tada IKI pasimatymo pas mus!

Semkis patirties iš profesionalų ir išbandyk 
save net keletoje veiklos sričių. 
Įgyvendink karjeros tikslus vienoje 
didžiausių tarptautinių kompanijų. 
Dalinkimės atradimo džiaugsmu, žiniomis, 
patirtimi ir šypsenomis! 
Didžiuosimės kiekvienu tavo pasiekimu!

MES SIŪLOME:

 — Platų pareigybių spektrą, 
 atitinkantį daugelio KTU 
 studijų pobūdį

 — Perspektyvius darbo bei 
 praktikos pasiūlymus

Stiprink 
profesionalumo 
raumenis su IKI!

SUSISIEKITE atranka@iki.lt +370 656 787390 iki.lt/karjera

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://www.instagram.com/iki_lietuva/
https://www.facebook.com/PrekybosTinklasIKI/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpalink-iki%2Fmycompany
https://iki.lt/karjera/


Viena didžiausių konstrukcijų projektavimo 
įmonių Baltijos šalyse INHUS Engineering, 
vienijanti daugiau nei 100 inžinierių ir 
projektavimo profesionalų komandą kviečia 
tapti jos dalimi. Čia susipažinsi su darbu 
projektavimo profesionalų komandoje, 
pasisemsi patirties iš sėkmingai dirbančių 
kolegų, panaudodamas turimas teorines 
žinias įgysi praktinių įgūdžių.

TIKIMĖS, KAD TU:

 — Studijuoji statybos 
 inžineriją

 — Esi atviras (-a) naujovėms

 — Nori mokytis ir tobulėti!

Kviečiame atlikti 
braižytojo praktiką 
profesionalų 
komandoje!

SUSISIEKITE cv@inhus.eu +370 526 02647 inhus.eu/lt/karjera

SAF SAF

https://www.instagram.com/inhus_group/
https://www.facebook.com/INHUSGroup/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEkyH7aAGuSJAAAAXTkDSmwpOuayZTl4CGw-NlP0W1R9AwyE7eIA29W2bJfGypkYy4hSfu57_vU8dpqBA4rNVjbp-Ttff4vhM0unM9kt1th5IC1Sgg0kogJX4JFXG3wgOkahDU=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finhusgroup%2F
https://inhus.eu/lt/karjera


Esame vienas dinamiškiausių Lietuvos universi-
tetų, puoselėjantis tradicijas, vertinantis individua-
lumą ir vienijantis daugiau kaip 2000 darbuotojų.

KTU savo darbuotojams suteikia:

 — asmeninio ir profesinio augimo galimybes;

 — kūrybišką ir profesionalią darbo aplinką;

 — galimybes savo darbu prisidėti prie ateities 
 iššūkių sprendimų.

Daugiau informacijos ieškok čia.

Jei nori tobulėti rinkodaros, IT, projektų 
valdymo ar panašiose srityse, peržvelk 
mūsų darbo pasiūlymus.

Prisijunk prie mūsų ir panaudok 
savo žinias bei patirtį, kad studijos, 
mokslas ir inovacijos galėtų veikti 
sklandžiai!

UŽ KIEKVIENOS 
TECHNOLOGIJOS – 
ŽMOGUS

ktu.eduSUSISIEKITE cv@ktu.lt

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://ktu.edu/?page_id=2199159&preview=true
https://ktu.edu/announcements-categories/karjera/
https://ktu.edu/
https://www.instagram.com/ktuspace/
https://www.facebook.com/ktu.lt
https://lt.linkedin.com/school/ktu/


Lietuvos energetikos institutas  – 
tarptautiniu mastu pripažintas energetikos 
ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir 
technologijų kompetencijos centras.

Aktyviai vykdome mokslinius tyrimus 
nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, atliekame 
verslui reikalingus mokslinius tyrimus, kuriame 
naujus produktus.

Kartu ieškokime sprendimų 
kompleksinėms šių dienų ir ateities 
problemoms. Klimato kaita, tvari ekonomika, 
atsinaujinanti energetika, išmanieji miestai 
ir energijos tinklai, vandenilio energetika, 
branduolinė energetika – tarp daugelio aktualių 
sričių, į kurias nukreipiama LEI mokslininkų 
sukaupta patirtis ir kompetencijos.

Pradėk mokslininko karjerą LEI!  
Siekiame, kad institute ruošiami jaunieji 
mokslininkai kryptingai ir sėkmingai 
integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo 
aplinką, išsiugdytų darbo rinkai reikalingų 
įgūdžių ir gebėjimų, bei gautų konkurencingą 
atlygį.

SIŪLOME:

 — Tyrėjo pareigas 

 — Studijuoti doktorantūroje 

 — Atlikti praktiką

 — Baigiamųjų darbų temas

LIETUVOS 
ENERGETIKOS 
INSTITUTAS

SUSISIEKITE studijos@lei.lt +370 374 01809 lei.lt

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF

NACIONALINIS ATVIROS 
PRIEIGOS ATEITIES 
ENERGETIKOS TECHNLOGIJŲ 
MOKSLO CENTR AS

https://www.lei.lt/
https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFOscpWovpIJQAAAXTn_gsg2b6C2j86AuKaeaNtpDjawWbxTH8Zulo7Skp4d7dAc1g8S8Xg1M2ymMZ20LWgNI3EL2Fs46Bbfz0xQQVLUmn2Fe7ZHCxCmasHw-lrm-p4ZhoRCwo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flithuanian-energy-institute%2F
https://www.youtube.com/channel/UCPS0K0qTWiMlIqSEjxbgjVA


Veržliems, inovatyviems ir motyvuotiems 
būsimiesiems inžinieriams – konstruktoriams, 
modeliuotojams, projektų ir statybų inžinie-
riams Peikko suteikia:

 — Galimybę prisidėti prie pažangių ir patikrintų 
 gaminių bei sprendimų kūrimo;

 — Pozityvią ir atvirą darbo aplinką bei profesio- 
 nalią komandą;

 — Asmeninį ir profesinį augimą ir tarptautinę 
 patirtį Peikko šeimoje.

PASAULYJE LYDERIAUJAME 
ŠIOSE SRITYSE:

 — Plonos perdangų 
 konstrukcijos

 — Varžtinės kolonų jungtys

 — Surenkamasis ir monolitinis 
 gelžbetonis

 — Vėjo jėginės

Greitesnis, saugesnis 
ir efektyvesnis 
būdas projektuoti 
ir statyti

SUSISIEKITE personalas@peikko.com +370 373 50261 peikko.com

SAF SAF

https://www.facebook.com/PeikkoLietuva
https://lt.linkedin.com/company/peikko-lietuva
https://www.peikko.com/


SOUTHWESTERN 
ADVANTAGE

SUSISIEKITE simas.sioma@gmail.com +370 639 12824 southwesternadvantage.eu

CTF, EEF, EVF, IF, MGMF, MIDF, PTVF, SAF, SHMMF

https://southwesternadvantage.eu/lt
https://www.instagram.com/southwestern_lietuva/
https://www.facebook.com/swadvantagelietuva/


KICK-START 
YOUR CAREER IN 
GAMEDEV

CONTACT US support@tutotoons.com +376837300833 tutotoons.com

 IF, EVF, SHMMF, PTVF IF, EVF, SHMMF, PTVF

https://tutotoons.com/
https://www.instagram.com/tutotoons/
https://www.facebook.com/tutotoons/
https://www.youtube.com/watch?v=RN_hnlDN1MM


MES IEŠKOME:

 — Transporto koordinatoriaus

 — Sunkvežimių remonto kelyje 
 administratoriaus

 — Apskaitininko

DERINK DARBĄ 
SU STUDIJOMIS

SUSISIEKITE info@unlimitedcarrier.lt +370 607 75072 unlimitedcarrier.com

EVF, MIDF

UAB “Unlimited Carrier” yra užsienio kapitalo 
įmonė, teikianti krovinių pervežimo koordinavimo, 
ekspedijavimo taip pat apskaitos paslaugas JAV 
nuotoliniu būdu.

Visada kviečiame pozityvius, energingus ir darbo 
nebijančius žmones tapti mūsų kolektyvo dalimi 
ir kartu kurti puikią atmosferą bei siekti rezultatų 
ir karjeros aukštumų.

https://www.cvbankas.lt/transport-coordinator-kaune/1-4329399
https://www.cvbankas.lt/emergency-breakdowns-administrator-kaune/1-6448301
https://www.cvbankas.lt/emergency-breakdowns-administrator-kaune/1-6448301
http://www.unlimitedcarrier.com/
https://www.instagram.com/unlimitedcarrier/?igshid=tv0xg74cxhuz
https://www.facebook.com/UnlimitedCarrierInc/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQFe0VryJeEVoQAAAXTZkIv4yYpuO4vnMwRXndzvpVeCMkXOwEu3x7_SDe4EBifFe8ONGYzzppSBXrBxz5D1Ge1n3g20h56ycHXP24yvPriWva8lRDGnrApJVms5_UZs-WifcGY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Funlimited-carrier-inc


PAGRINDINIAI PARTNERIAI / MAIN PARTNERS

INFORMACINIAI PARTNERIAI / INFORMATION SPONSORS

PARTNERIAI / PARTNERS



DALYVIAI+ / PARTICIPANTS+

DALYVIAI / PARTICIPANTS



wanted meets wanted


