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Trumpai apie renginį

KTU ,,WANTed“ karjeros dienos 2022 – tai didžiausias Baltijos 

šalyse studentų, moksleivių ir įmonių kontaktų bei karjeros 

planavimo renginys, kurį jau 18-us metus organizuoja Kauno 

technologijos universitetas.

Renginys skirtas aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams, 

planuojantiems savo karjerą, šalies mokyklų moksleiviams, 

besidomintiems ateities darbo rinkos tendencijomis, jų 

laukiančiomis specialybėmis, verslo ir viešojo sektoriaus 

įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms pristatyti save ir 

pritraukti talentingus savo srities specialistus.

Iki šiol KTU organizuojamas karjeros dienų renginys 

tūkstančiams studentų padėjo sėkmingai įžengti į darbo rinką, o 

įmonių atstovams – rasti gabiausius darbuotojus ir praktikantus 

savo organizacijai.
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PASIRUOŠK KARJEROS 
DIENOMS
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Registruokis ir susikurk profilį WANTed – darbo ir 
praktikos platformoje. Per Karjeros dienas turėsi 
galimybę savo CV pasidalinti su pasirinktomis 

įmonėmis.

Apsilankyk CV-check punktuose ir pasikonsultuok 
Spalio 17-21 d. XI rūmuose (Studentų g. 50, Kaunas).

Atsisiųsk dvi programėles: Karjeros dienų (visa 
informacija apie įmones, pranešėjus ir veiklas) ir Badge
wallet (dalyvauk veiklose, skenuok ženkliukų QR kodus 

ir laimėk prizų). 
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wanted.ktu.edu/studentams-registracija


KARJEROS DIENŲ 
PROGRAMA IR VEIKLOS
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DALYVAUK, SKENUOK IR 
LAIMĖK
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PO KARJEROS DIENŲ
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Jei kandidatavai į praktikos ar darbo poziciją ir negavai 
atsakymo iš įmonės, po savaitės gali susisiekti su ja ir 

pasiteirauti dėl situacijos, galbūt dėl didelio kiekio 
kandidatūrų įmonė nepamatė Tavo CV.

Po virtualaus renginio savo fakultete nuolat tikrink
specialią lentą „JOB WALL”, Universiteto naujienlaiškius

bei ekranus, kuriuose rasi informaciją apie laisvus bei 
naujus darbo ir praktikos pasiūlymus.

Sek įmonių naujienas ktu.edu interneto tinklapyje 
skelbiamuose straipsniuose ir skaityk visą aktualią 

informaciją bei kitas naujienas.

Kreipkis dėl karjeros konsultacijų ir nuolat atsinaujink 
savo CV, motyvacinį laišką bei LinkedIn paskyrą 

(registruokis į karjeros konsultaciją prisijungęs prie 
savo paskyros Akademinėje informacinėje sistemoje 

(AIS)).

Nuolat tikrink „WANTed - darbo ir praktikos platformą”, 
kurioje galėsi rasti naujus darbo ir praktikos pasiūlymus. 

13

wanted.ktu.edu/studentams-registracija


Sekite mus:

Facebook

Instagram

Internetinėje svetainėje

Darbo skelimų puslapyje

Mobilioje programėlėje
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https://www.facebook.com/events/1255595388609434
https://www.instagram.com/ktustudentlife/
https://karjerosdienos.ktu.edu/
https://wanted.ktu.edu/studentams-praktika/
https://career-days-2022.lineupr.com/ktu-wanted-career-days-2022/

