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Įvadas | Introduction

Įvadas | Introduction

Prieš Jus jau šeštasis Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centro iniciatyva leidžiamo Praktikų ir savanorystės 
katalogo numeris, skirtas universiteto studentams. Šiame kataloge rasite įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių 
organizacijų ir Vytauto Didžiojo universiteto padalinių praktikų bei savanoriškos veiklos pasiūlymų. Tikimės, jog 
kiekvienas ras sau tinkamų!

Kataloge standartizuotai yra pateikiama trumpa informacija: apie praktikos ar savanorystės vietą siūlančią įmonę, 
įstaigą ar organizaciją, jos siūlomos praktikos / savanoriškos veiklos pozicijos pavadinimą bei atlikimo sąlygas, 
kurias būsimas praktikantas / savanoris turi įgyvendinti. Kiekviename praktikos ir savanorystės skelbime atskirai yra 
nurodyta, ar galima derinti šias veiklas su studijomis, kokiu laikotarpiu yra priimami praktikantai / savanoriai, į kurias 
iš siūlomų pozicijų yra kviečiami specialius poreikius turintys studentai bei kuriuose iš jų veiklos organizuojamos 
užsienio kalba, taip sudarant galimybę šias veiklas atlikti ir užsienio studentams*.

Tikimės, kad šis katalogas padės susirasti praktikos vietą arba išbandyti save savanoriškoje veikloje, taip skinantis 
kelią į darbo rinką!

VDU Karjeros centras neatsako už kataloge pateiktų pasiūlymų turinį, įmonės ir organizacijos pačios sprendžia dėl 
praktikos ir / ar savanorystės salygų.

* - Tai pirmas kartas, kai užsienio studentai gali rasti jiems skirtus pasiūlymus anglų kalba.

Right here in front of you is the sixth Catalogue of Internship and Volunteering Offers, which was issued by the 
Career Centre of Vytautas Magnus university. In this catalogue students will find internship and volunteering offers of 
enterprises, public institutions, non-governmental organisations and departments of Vytautas Magnus university. We 
are hoping that each of you will find something useful in the pages that follow!

The catalogue provides a standardised presentation of enterprise, institution or organisation which is offering 
internship or volunteering opportunities, indicates the name and conditions of the offered internship / volunteering 
position. Each publication of an offer includes information about ability to combine activities with your studies, about 
the period of internship / volunteering, specifies which of offered positions are adapted for students with disabilities 
and which activities are organised in foreign languages*. 

VMU Career Centre is not responsible for the content of the offers published in the Catalogue. Companies and 
organisations decide themselves about the conditions of internship and/or volunteering.

* - This is the first time when this catalogue includes a separate presentation of internship / volunteering offers for 
our foreign students!  

We hope that this catalogue will help you to find a place of internship or you will use an opportunity to test yourself 
in volunteering, which will be useful in finding your path to labour market!

Daugiau informacijos | For more information:
VDU Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas) | VMU Career Centre (Student Affairs Department)

Adresas: S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas | Address: S. Daukanto str. 27, room 301, LT-44249 Kaunas

Internetas: www.karjera.vdu.lt | Website: http://karjera.vdu.lt/en/

Telefonas: +370 37 327 983 | Phone no: +370 37 327 983

El. paštas: karjera@vdu.lt | E-mail: karjera@vdu.lt

http://www.karjera.vdu.lt
http://karjera.vdu.lt/en
mailto:karjera@vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
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About
Bentley’s Kaunas office is dynamic, with a “work hard, play hard” culture and a competitive compensation package. 
Bentley’s products reach engineering firms around the globe; here are some of the projects our clients have built with 
our software: User projects. Bentley is the global leader dedicated to providing architects, engineers, constructors, 
and owner-operators with comprehensive software solutions for sustaining infrastructure. Founded in 1984, Bentley 
has more than 3000 colleagues and offices in more than 45 countries, has revenues surpassing $500 million, and has 
invested more than $1 billion in research, development, and acquisitions. 

Proposed position
• Junior UX Designer – intern

Conditions of the offer
• Practice place – Kaunas
• At Bentley Systems, we deliver solutions for complex infrastructure projects. It requires us knowing our users 

very well, and this is where UX Design plays its critical role. As a Junior UX Designer, you will learn the craft 
of UX Design and all its steps (research, validation, design, testing). And, what is most important, you will 
contribute to solving real users’ problems.

• 3 months internship at Bentley’s UX team
• During the internship you will: Work closely with fellow designers and your personal mentor; Experience 

the whole cycle of UX Design; Observe external usability testing sessions; Get hands-on experience of user 
research; Create sketches and wireframes; Translate research findings into design improvements; Dive into 
wonderfully complex world of infrastructure software products; Get paid! We only offer paid internships.  Note: 
We are expanding – If you succeed during the internship there are great chances of permanent employment.

• Requirements: Undergraduate in one of the following fields: Human-Computer interaction, Psychology, 
Computer science or related field; Excellent interpersonal and verbal/written communication skills in English; 
Deep interest in UX field; Must be organized, have an eye for detail, and be able to put ideas into a tangible 
form; Familiarity with field and lab-based usability research methodologies is a plus.

Viktorija Beinartaite, Talent Advancement Associate
E-mail: viktorija.beinartaite@bentley.com
Phone: +37062027720
Website: www.bentley.com
Facebook: www.facebook.com/BentleyRecruiter 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/4929

If you want to apply, please send your CV in English to Praktika@bentley.com
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About
„Helis“ is an innovative and youthful IT company in Kaunas. Together with partners in Poland, Germany, the US, and 
Latin America, we are developing hugely successful web projects and taking over a bigger and bigger market segment 
in the video game market with sure-footed steps towards our goal. Our ideas, dedication, and the forever present 
startup spirit are the things responsible for allowing „Helis“ to progress towards reaching our goals. Our corporate 
culture is primarily based on a clearly defined common goal, great teamwork, and a steadily growing international 
team. 

Proposed position
• Marketing assistant;
• Business Communication assistant;
• Brand Management assistant 

Conditions of the offer
• Practice place – Kaunas
• Your tasks at „Helis“ will include: Marketing Plan for Gaming projects; Media Plan for Gaming projects; Brand 

segmentation / brand Creation; PR strategy planning; Market Research.

Dovilė Bimbirytė, Talent Acquisition Manager
E-mail: jobs@helis.lt
Phone: +37061614439
Internet: www.helis.lt
Facebook: www.facebook.com/helisday
Linkedin: www.linkedin.com/company/11398005

If you are interested, send us your resume and motivational letter to dovile@helis.lt. 
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About
NGO „Actio Catholica Patria“ - one of the first organizations that has been actively working  with youth affairs in 
Lithuania  since 1991 and offers social and cultural services for young people. The organisation consists of 4 centers: 
Open youth center „Vartai“, Youth empowerment center “Kitaip”, Volunteers center and Methodical center.  The main 
purpose of the organization is to prepare young persons for an independent life. By independence we mean a status 
where a person is able to take care of themselves, of their surrounding environment and people, who are around 
them, and are happy as an individual as well as a member of the community.

Proposed position
• Internship in the open youth center „Vartai“

Conditions of the offer
• Practice place – Kaunas
• During the internship there is a tutor who accompanies the trainee and coordinates the activities. Self-

assessment sessions are taking place. Internship in the Open Youth Center „Vartai“: Work with young people 
irrespective of their social situation: individual work, group activities, creation of safe space, etc. provision 
of social services and organization of safe activities. The internship is coordinated according to the trainee‘s 
possibilities for at least 1-2 months. We offer a flexible schedule and sign a trilateral agreement.

Kristina Mačiulytė, Head of organisation
E-mail: vadove.patria@gmail.com
Phone: +37060019550
Website: www.patria.lt
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About
Tiny Lab Productions is a game development studio from Kaunas, Lithuania, creating casual and free-to-play mobile 
games and massively multiplayer online games (MMO) for PCs since 2010. They are famous for developing the most 
popular racing game series for kids in Google play: “Fun Kid Racing”, and are currently scaling their games production, 
quality and team.

Proposed position
• Game Developer

Conditions of the offer
• Practice place – Kaunas
• Internship description: We offer a 1-3 months internship for game developers with an opportunity to get a full 

time job. Sounds great? Read more!
• During this internship you will: Help to develop mobile games using Unity game engine; Improve your 

programming skills; Learn about gaming industry; Work in a newly formed team with other interns; Work 
closely with artists and level designers who will help you to bring game ideas to life!

• Requirements: Passion about games; C# programming skills; Experience with Unity or any other code based 
game engine; Desire to grow as a professional game developer; Good social and logical thinking skills, fluent 
English

• We offer: Internship in the NEW Tiny Lab Productions office in Kaunas (near Central Bus Station); Ergonomic 
workplace; Professional help from the greatest Tiny Lab Productions developers; Opportunity to get a full-time 
job afterwards; Ping-pong, foosball, board and PC games during your free time; Free tea and coffee; Friendly 
staff

Agnė Šlajienė, Administrator
E-mail: jobs@tinylabproductions.com
Phone: +370 621 90468
Website: www.tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions 

Send us your cover letter and resume at jobs@tinylabproductions.com, email subject: Internship for a game 
developer.
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About
Tiny Lab Productions is a game development studio from Kaunas, Lithuania, creating casual and free-to-play mobile 
games and massively multiplayer online games (MMO) for PCs since 2010. They are famous for developing the most 
popular racing game series for kids in Google play: “Fun Kid Racing”, and are currently scaling their games production, 
quality and team.

Proposed position
• Game Level Designer

Conditions of the offer
• Practice place – Kaunas
• Internship description We offer a 1-3 months internship for game designers with an opportunity to get a full 

time job. Sounds great? Read more!
• During this internship you will: Help to create different game levels using Unity 3D game engine; Improve your 

creativity and attentiveness to details; Learn about gaming industry; Work in a newly formed team with other 
interns; Work closely with artists, game developers and project managers for the game to be completed

• Requirements: Passion about games; Experience with Unity 3D or any other code based game engine; Creativity 
and attention to details; Desire to grow as a professional game designer; Good social and logical thinking skills, 
fluent English

• We offer: Internship in the NEW Tiny Lab Productions office in Kaunas (near Central Bus Station); Ergonomic 
workplace; Professional help from the greatest Tiny Lab Productions game designers; Opportunity to get a 
full-time job afterwards; Ping-pong, foosball, board and PC games during your free time; Free tea and coffee; 
Friendly staff

Agnė Šlajienė, Administrator
E-mail: jobs@tinylabproductions.com
Phone: +370 621 90468
Website: www.tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions 

Send us your cover letter and resume at jobs@tinylabproductions.com, email subject: Internship for a game level 
designer.
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Apie
Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, orientuotas 
į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir 
diagnostikos srityse. Reabilitacijos tikslas yra grąžinti dalį ar visas paciento fizines, jutimines, pažintines galimybes, 
kurios buvo pažeistos dėl ligos ar kito pažeidimo. Reabilitacija padeda pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda 
vien medikamentiniam ar chirurginiam gydymui. Reabilitacijos metu pacientas skatinamas padaryti, kiek galima 
daugiau dėl savęs ir tapti šio proceso žinovu.

Kviečia atlikti praktiką
• Medicinos psichologą 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas, Elektrėnai
• Praktikos grafikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu.

Alina Skinderienė, Personalo ir dokumentų 
administravimo skyriaus vedėja
El. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: +37068786109
Internetas: www.abromiskes.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Taip

Paskambinti atsakingam asmeniui.

9

Grįžti į turinį | Back to content

mailto:personalas@abromiskes.lt
http://www.abromiskes.lt


Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
VšĮ Actio Catholica Patria – viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai veikianti nuo 1991 m. ir  
teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam  
gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būsena, kai žmogus sugeba pasirūpinti  
savimi  bei  jo  aplinkoje  esančiais  žmonėmis  ir  yra  laimingas  kaip  individas  bei  bendruomenės  narys.  VšĮ „Actio  
Catholica Patria“ centrai: atviras jaunimo centras „Vartai“, Savanorių centras, savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“,  
metodinis centras.

Kviečia atlikti praktiką
• Atvirame Jaunimo Centre „Vartai“;
• Savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“;
• Savanorių centre.

Sąlygos
Praktikos metu yra kuratorius, kuris lydi praktikos metu, kartu derinamos veiklos, vyksta įsivertinimai. Praktikos  pobūdis  
Atviro  jaunimo  centre  „Vartai“:  darbas su jaunuoliais nepriklausomai nuo jų socialinės padėties: individualus darbas, 
grupinės veiklos, saugios erdvės kūrimas, socialinių  paslaugų  teikimas  ir  saugaus  užimtumo  organizavimas.  Praktikos 
pobūdis savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“: darbas su beišeinančiais ir jau išėjusiais jaunuoliais  iš globos namų/ 
globėjų/ šeimynų. Praktikos pobūdis Savanorių centre: pagalba dirbant su savanorių grupėmis,  bendradarbiavimo 
stiprinimas su organizacijomis, savanorystės pristatymai mokymo įstaigose, savanorystės  sklaida ir kt. veiklos. 
Praktiką galima derinti su veiklomis skirtinguose centruose, atsižvelgiant į praktikos pobūdį  bei lūkesčius. Praktikos 
vieta derinama pagal praktikanto galimybes ne trumpiau kaip 1-2 mėn. (priklausomai  nuo pasirinkto centro). lankstus 
grafikas, galimybė įsidarbinti, pasirašoma trišalė sutartis

Kristina Mačiulytė, Vadovė
El. paštas: vadove.patria@gmail.com
Telefonas: +37060019550
Internetas: www.patria.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Taip
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Apie
Personalo paslaugų kompanija, kurios misija yra – būti tiltu, operatyviai sujungiančiu darbdavius ir dirbti norinčius 
žmones.

Kviečia atlikti praktiką
• Žmogiškųjų išteklių/personalo valdymo/psichologijos/verslo vadybos specialybių studentę (-ą)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• KVIEČIAME ATLIKTI PRAKTIKĄ PAS MUS, NES: išmoksite administruoti bei tvarkyti personalo dokumentaciją; 

įgausite įgūdžių atliekant pirminę atranką; išmoksite administruoti kandidatų duomenų bazes; įgausite patirties 
koordinuojant keletą projektų vienu metu; susipažinsite su daugelio kompanijų personalo veikla; atliksite daug 
įvairių su personalo koordinavimu susijusių funkcijų. Lūkesčiai kandidatams: iniciatyvumas, atsakingumas, 
komunikabilumas, kruopštumas, organizuotumas; puikūs MS Office įgūdžiai; trišalė praktikos sutartis iš 
universiteto visam praktikos laikotarpiui; geros anglų k. žinios (privalumas). Mes jums siūlome: – Dinamišką 
darbą nuolat augančioje kompanijoje; – Galimybę įgyti žinių bei naudingos patirties personalo valdymo srityje; 
– Geras darbo sąlygas ir draugišką komandą; – Galimybę siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas. Praktikos darbo laiką 
galima derinti su kita veikla. 

Vaida Ivanauskienė, Kauno padalinio vadovė
El. paštas: vaida@advantus.lt
Telefonas: +37060226111
Internetas: www.advantus.lt
Facebook: Advantus - Darbo Pasiūlymai

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Praktikos laikotarpis turėtų 
būti ne mažesnis nei 2 mėn. Ne Taip

Kandidatuojant atsiųsti CV arba paskambinti atsakingam asmeniui. 
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Apie
Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos 
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, parduodant juridinius 
asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir mokestinių ginčų sprendime.

Kviečia atlikti praktiką
• Advokato asistentą (–ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Lankstus grafikas. Galimybė derinti praktiką su studijomis. Galimybė įsidarbinti atlikus praktiką. Galima dvišalė 

arba trišalė sutartis. Praktikos laikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu.

Neringa Levertavičiūtė, Advokato padėjėja 
El. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: +370 69823330
Internetas: office@budvytis.eu

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. 
iki 2018 m. vasario mėn. Ne Taip

Kandidatuojant prašome atsiųsti CV ir motyvacinį laišką. 

12

Grįžti į turinį | Back to content

mailto:personalas@abromiskes.lt
mailto:office@budvytis.eu


Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Akademinė kredito unija – stabiliai veikianti finansinių paslaugų partnerė žmonėms ir verslui. Įmonės nariai – nuo 
studento iki išsilavinusio savo srities specialisto ir ambicingo verslininko – aktyvūs ir bendruomeniški. AKU personalas 
– novatoriška, mylinti savo darbą kvalifikuota komanda, partneriškai padedanti rasti geriausią sprendimą planų, norų 
ir svajų įgyvendinimui. AKU misija – teikti finansines paslaugas unijos nariams, užtikrinant didžiausią naudą, geriausią 
aptarnavimą ir tvarų unijos augimą. Akademinė kredito unija yra kooperatinė kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas 
yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis.

Kviečia atlikti praktiką
• Kreditų vadybininkės asistentę 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Kauno padalinys, lankstus grafikas, galimybė derinti su studijomis. Grafikas suderinamas su studentu.

Gitana Jasėnienė, Administracijos vadovė
El. paštas: gitana@aku.lt
Telefonas: +37068515935
Internetas: www.aku.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visus metus Ne Taip

Kandidatas turi pateikti CV, pagal atrinktus CV kviečiama į pokalbį.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Menų inkubatorius – pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – naudojantis turima infrastruktūra 
(patalpomis ir įranga) sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis 
vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą.

Kviečia atlikti praktiką
• IT specialistą (-ę) (elektroninė prekyba, socialiniai tinklai, svetainės administravimas);
• Grafikos dizainerį (-ę) (vizualinė įstaigos reklama);
• Kultūros projektų vadovą (-ę) (renginių organizavimas)

Sąlygos
• Lankstus grafikas. Galimybė įsidarbinti. Sudaroma trišalė sutartis.

Daiva Perevičienė, Direktorė
El. paštas: verslas@res.lt
Telefonas: +37065244555
Internetas: www.anyksciumenai.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB „Baltic transline“ - tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompanija, priklausanti „BTL group“ įmonių 
grupei. Per daugiau nei 17 veiklos metų, įmonė sulaukė pripažinimo ir tapo ne tik viena sėkmingiausiai dirbančių, 
bet ir sparčiausiai besivystančių bendrovių Lietuvoje. Įmonių grupėje dirba daugiau nei 700 savo srities specialistų. 
Siūlome modernias darbo bei praktikos vietas mūsų biuruose Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų 
• Vadybos (logistika/transportas/ekspedicija)
• Apskaitos
• Buhalterijos
• IT
• Personalo
• Administracijos 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikų vietos: Pramonės pr. 23, Kaunas arba Verslo g. 6, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r.;
• Praktikos laikotarpis ne trumpesnis nei 2 mėn.;
• Užsienio kalbų mokėjimas (anglų/ rusų/ vokiečių/ lenkų ir kt.);
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
• Iniciatyvumas, atsakingumas, atidumas, greita orientacija; 
• Galimybė įsidarbinti įmonėje po praktikos laikotarpio.

Ingrida Smailytė, Personalo projektų koordinatorė
El. paštas: ingrida.s@baltictransline.lt 
Telefonas: +37068622541
Internetas: www.baltictransline.lt
Facebook: www.facebook.com/BalticTransline
LinkedIn: www.linkedin.com/company/baltic-transline

Kandidatuojant atsiųsti CV.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Ne
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Įmonė „Baltimax“ yra IT sprendimų platintoja, kuri pristato pažangius ir patikimus programinės įrangos sprendimus 
verslo klientams ir namų vartotojams. 

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos (-ę) praktikantą (-ę)
• Pardavimų vadybininką (-ę) - praktikantą (-ę) 
• Duomenų analitiką (-ę) - konsultantą (-ę) (Verslo analitikos įrankių pardavimo komandoje)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Leiskis į naujų patirčių kelionę, kurioje Tu: Realizuosi savo idėjas; Dalyvausi įmonės veikloje ir kartu sieksi 

globalių tikslų; Pagilinsi savo žinias ir išmoksi naujų dalykų. Praktikos užduotys: produktų aprašymų rengimas;  
tekstų rašymas įmonės tinklaraščiams;  pranešimų žiniasklaidai rengimas; darbas su socialiniais tinklais;  kitų 
organizaciją pristatančių tekstų rengimas;  pagalba organizuojant renginius.  Reikalavimai:  mažiausiai antro 
kurso studentas;  labai geri rašymo įgūdžiai;  anglų kalbos žinios (didžioji dalis informacijos pateikiama anglų 
kalba); noras mokytis ir tobulėti;  domėjimasis IT sritimi būtų privalumas.   Įmonė siūlo:  praktiką dinamiškoje 
ir augančioje kompanijoje, veikiančioje pagal inovatyvų modelį;  visokeriopą pagalbą ir konsultacijas praktikos 
metu; dedikuotą praktikos vadovą;  visas reikalingas darbo priemones;  patogią darbo vietą su gamtos vaizdu 
pro langą, pramogas pertraukų metų, draugišką kolektyvą. Verslo biure veikia erdvūs liftai, biuro patalpose nėra 
slenksčių. Praktikos sąlygos derinamos individualiai.

Andrius Mickevičius, Vadovas
El. paštas: praktika@baltimax.com
Telefonas: +370 699 10 788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: www.facebook.com/baltimaxsolutions
LinkedIn: www.linkedin.com/company/baltimax

Kviečiame atsiųsti savo CV.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Praktikos trukmė 
derinama individualiai Taip Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Better Day™ Health – Amerikos kompanija, kurianti ir tobulinanti tokio pačio pavadinimo internetinę sveikatos 
priežiūros ir medicininių (klinikinių) dokumentų platformą, kuri paverčia duomenis į informaciją ir taip taupo 
gydytojų laiką, bei gerina pacientų sveikatos priežiūrą. Better Day™ Health yra internetinė programa, kuri naudoja 
prognozavimo modelį ir trečiųjų šalių programas bei prietaisus, jog paverstų duomenis veiksmais. Better Day™ 
Health yra pirmoji tokios rūšies „išmanioji“ programa, kuri orientuota teikti elektroninę sveikatos istoriją ir užtikrinti 
aukščiausią sveikatos priežiūros kokybę labai sudėtingoje Jungtinių Amerikos Valstijų sveikatos apsaugos sistemoje.

Kviečia atlikti praktiką
• .NET programuotoją;
• iOS programuotoją; 
• Android programuotoją; 
• Testuotoją.

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Galimas lankstus darbo grafikas. Galimybė įsidarbinti.

Algirdas Vaitkevičius, Tarptautinės plėtros vadovas
El. paštas: algirdas@betterdayhealth.com
Telefonas: +37068692567
Internetas: www.betterdayhealth.com
Facebook: www.facebook.com/BetterDayHealth

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Nemuno krašto laikraštis „naujasis Gėlupis“.

Kviečia atlikti praktiką
• Korespondentą - rašantį straipsnius įvairia tematika, imantį interviu iš įvairių asmenų, praktiką atliekantį 

studentą, susipažįstantį su darbu žiniasklaidoje.

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas, Prienai, Birštonas
• Lankstus, laisvai pasirenkamas praktikos atlikimo laikas. Galimybė praktiką atlikti nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į 

tai, jog praktiką galima atlikti ir nuotoliniu būdu, naudojantis tik informacinėmis technologijomis, korespondento 
praktiką gali atlikti ir judėjimo negalią turintys studentai. Praktika gali būti atliekama laisvu nuo studijų laiku, 
net ir nuotoliniu būdu. Praktikos užduotys formuojamos visam praktikos laikotarpiui, o ne trumpiems terminams, 
todėl studentas laisvai gali planuotis, kada, vykstant praktikai, galės daugiau laiko skirti jos užduotims vykdyti.

Mantvydas Prekevičius, Redaktorius
El. paštas: redaktorius@naujasisgelupis.lt
Telefonas: +37060480799
Internetas: www.naujasisgelupis.lt
Facebook: www.facebook.com/labirintai
Instagram: naujasisgelupis

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visus metus Taip Taip

Iš kandidatuojančių studentų laukiame trumpo aprašymo apie jų pasiekimus ar papildomą visuomeninę veiklą bei 
požiūrį į pasirinktą specialybę. Taip pat, ne ilgesnio nei 1000 spaudos ženklų rašinio tema „Žurnalistika po 50 metų“.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
„Helio“ komanda - inovatyvi ir jaunatviška IT kompanija. Drauge su partneriais Lenkijoje, Vokietijoje, JAV ir Lotynų 
Amerikoje vystanti iki 12 M lankytojų per mėnesį turinčius projektus bei tvirtu žingsniu užimanti vis didesnę 
kompiuterinių žaidimų rinkos dalį. Kiekvienais metais progresyviai besiplečiantis „Helis“, su neišblėstančia startuolio 
dvasia, kviečia prisijungti energingus, motyvuotus ir iššūkių trokštančius naujus komandos narius.

Kviečia atlikti praktiką
• PHP programuotoją - 3D dizainerį - Iliustratorių

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Prisijunk prie „Helio“ komandos, kur galėsi: plėsti savo žinias PHP programavime; mokytis testavimo scenarijų 

kūrimo; tobulinti darbo su Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator ar Corel Draw programomis žinias.  Tapęs 
komandos dalimi turėsi galimybę prisidėti prie projektų vystymo, dalyvauti nuotykių kupiname ofiso gyvenime – 
išbandyti savo jėgas virtualios realybės žaidimuose, stalo futbolo ar teniso turnyruose, skraidyti po ofisą riedžiu 
ar longboard‘u. Galėsi praktiką derinti su studijomis. Mes tikimės, jog Tu: turi PHP programavimo žinių (ypač 
su Laravel, Symfony karkasais) arba nori jų įgyti; turi labai gerus piešimo ranka įgūdžius, pieši planšete; moki 
dirbti su Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe-Indesign, Corel Draw programomis, jei ne – išmokysime.  
Praktikos vieta - Kaunas, Laisvės alėja.  

Dovilė Bimbirytė, Personalo atrankų specialistė
El. paštas: jobs@helis.lt
Telefonas: +37061614439 
Internetas: www.helis.lt
Facebook: www.facebook.com/helisday
Linkedin: www.linkedin.com/company/11398005

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. paštu dovile@helis.lt, laiško temoje nurodant „Praktika Helyje“.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB „Helisota“ - tai kompanija, tarptautiniu mastu teikianti kompleksines sraigtasparnių techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas. Įmonė bendradarbiauja su įvairiais vyriausybiniais ir privačiais orlaivių operatoriais iš 25 pasaulio 
valstybių, tad kiekviena darbo diena šioje įmonėje yra įdomi ir kupina naujų iššūkių. 

Kviečia atlikti praktiką
• Vadybos, rinkodaros, verslo administravimo studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA? Ieškoti potencialių klientų kontaktinių duomenų bei pardavimo galimybių; 

- Atlikti pirminę potencialių klientų poreikių analizę, pasitelkiant „šaltuosius“ skambučius; - Peržiūrėti ir 
sutvarkyti esamų klientų duomenų bazę; - Bendradarbiauti su pardavimo departamento komanda; - Dirbti su 
vidinėmis duomenų bazėmis. 

• KO IŠ TAVĘS TIKIMĖS? Kad esi paskutiniųjų kursų studentas (-ė) ir savo žinias gilini vadybos, rinkodaros, 
verslo administravimo ar panašioje srityje; - Turi puikius darbo kompiuteriu įgūdžius (ypač gerai dirbi su MS 
Excel); - Turi geras ispanų arba rusų kalbos žinias; - Neturi „šaltųjų“ skambučių baimės; - Nori įgyti naujų žinių 
ir sugebi jas greitai įsisavinti; - Mėgsti dirbti komandoje; - Esi iniciatyvus (-i) ir ne tik darai, bet ir galvoji, kaip 
galima padaryti geriau; - Ir SVARBIAUSIA esi nusiteikęs (-usi) pozityviai ir pasiruošęs (-usi) priimti naujus tavęs 
laukiančius iššūkius!

• MES TAU SIŪLOME: Įdomią ir dinamišką praktiką tarptautinėje įmonėje; - Puikią darbo atmosferą, draugišką ir 
jaunatvišką kolektyvą, kuris neabejotinai su tavimi pasidalins savo turimomis žiniomis; - Galimybę įgyti įdomios 
ir naudingos darbo patirties bei iš arti susipažinti su aviacijos industrija; - Galimybę gauti geras rekomendacijas 
ir pasibaigus praktikai pretenduoti į nuolatinę darbo vietą mūsų bendrovėje. 

Eglė Šileikienė, Personalo vadybininkė
El. paštas: egle.sileikiene@helisota.com
Telefonas: + 37064068377 
Internetas: www.helisota.com
Facebook: www.facebook.com/helisota
LinkedIn: www.linkedin.com/company/helisota

Kandidatuojant atsiųsti CV ir motyvacinį laišką.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Neterminuotam laikotarpiui, su 
nuolatinio darbo galimybe Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kauno kartų namuose socialines paslaugas gauna trys skirtingos kartos: senyvo ir pagyvenusio amžiaus asmenims 
teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės globos, bei socialinės priežiūros paslaugos, o motinoms su vaikais - socialinės 
priežiūros, motinystės, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pagalbos šeimai padalinyje; 
• Senelių globos padalinyje;
• Pagyvenusių žmonių dienos centre

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Studentai, pasirinkę praktiką Kauno kartų namuose supažindinami su visa namų veikla ir gali savarankiškai 

apsispręsti, su kuria klientų grupe, kuriame padalinyje nori mokytis dirbti. Praktikos atlikimo grafikas derinamas 
individualiai, tačiau dažniausias praktikos laikas yra nuo pirmadienio iki penktadienio, 10-16 val. Su praktiką 
atliekančiu studentu ir mokymo institucija sudaroma trišalė sutartis, kurioje nurodomos konkrečios praktikos 
atlikimo sąlygos.

Sigita Šergalienė, Direktorės pavaduotoja
El. paštas: info@kartunamai.lt
Telefonas: +37067881099
Internetas: www.kartunamai.lt 
Facebook: www.facebook.com/KaunoKartuNamai

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Cocos yra socialinių tinklų reklamos agentūra, kuri rūpinasi prekinių ženklų komunikacija. Dirbame su tokiais Lietuvos 
gigantais, kaip Lidl Lietuva, PLC Mega, Mineralinis vanduo Vytautas, Lietuvos draudimas, Kalnapilis ir kitais. Cocos 
komanda visada pasiruošusi priimti kūrybingus ir motyvuotus žmones!

Kviečia atlikti praktiką
• Kūrybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas. 
• Iš kūrybininko tikimasi – raštingumo, iniciatyvumo ir originalių idėjų.
• Galimybė praktiką atlikti nuotoliniu būdu ar lanksčiu grafiku. 
• Darbas su socialinių tinklų komunikacija, įvaizdžio kūrimu. 
• Darbas su vienomis didžiausių Lietuvos įmonių.
• Puikios darbo sąlygos ir draugiškas kolektyvas.
• Angliakalbis kolektyvas. 

Ieva Mazgytė, Projektų vadovė
El. paštas: ieva@cocos.lt
Telefonas: +37063011682
Internetas: www.cocos.lt 
Facebook: www.facebook.com/cocos.lt
LinkedIn: www.linkedin.com/company/6376747

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne ilgiau 
nei 3 mėn. Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu ieva@cocos.lt su nuoroda 
„Praktika Cocos“.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute vykdomi fundamentalaus ir 
taikomojo pobūdžio moksliniai tyrimai augalų selekcijos, biotechnologijos, genetikos, fiziologijos, agrotechnikos, 
augalų apsaugos, vaisių ir daržovių laikymo bei perdirbimo tematikomis. Institute sukurta šiuolaikinė mokslinė bazė 
bei suburtas stiprių specialistų būrys.

Kviečia atlikti praktiką
• Atliekant mokslinius tyrimus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Babtai, Kauno raj., Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės 

institutas.
• Mokslinių tyrimų atlikimo praktika: (i) augalų ligų bei kenkėjų rūšinė įvairovė, jų žalingumas, biologijos ir 

ekologijos ypatumai, naujų kenkėjų ir ligų, atsirandančių keičiantis agroklimatui, biologiniai tyrimai; (ii) 
fiziologiniai augalų augimo ir vystymosi aspektai, produktyvumo, maistinės kokybės modeliavimas ir valdymas; 
(iii) vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimai, jų laikymo ir perdirbimo būdų optimizavimas, biologiškai vertingų 
produktų kūrimas, panaudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę; (iv) ekonomiškai pagrįstos intensyvių 
žemaūgių ir pusiau žemaūgių sodų veisimo ir priežiūros technologijos; (v) sodo ir daržo augalų augimo ir 
generatyvinės raidos pusiausvyros optimizavimas, agrobiologinių priemonių sistemos modeliavimas; (vi) sodo 
ir daržo augalų požymių ir savybių genetinės kontrolės mechanizmų ir selekcijos metodų kūrimas bei genetinės 
struktūros keitimas biotechnologiniais metodais. Laboratorijoje ar skyriuje praktiką atliekantiems studentams 
yra galimybė pritaikyti lankstų grafiką, su praktikantu sudaroma trišalė sutartis.

• Praktika atliekama bendru sutarimu su studentų pagal lankstų darbo grafiką.

Giedrė Samuolienė, Direktoriaus pavaduotoja mokslui
El. paštas: g.samuoliene@lsdi.lt
Telefonas: +37037555220
Internetas: http://lsdi.lt
Facebook: www.facebook.com/institutas.babtai
LinkedIn: www.linkedin.com/company/6376747
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Semestrui ir/arba 
vasaros sezonui Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus energetikos srityje, rengia doktorantus.

Kviečia atlikti praktiką
• Biokuro deginimo, skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimų, plazminių technologijų, atsinaujinančių išteklių 

energetikos, hidrologijos, elektros energetikos tematikose.

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas. 
• Praktikos temų sąrašą ir pageidaujamą praktikanto specializaciją rasite www.lei.lt, Karjera, Praktika

Jolanta Kazakevičienė, Studijų administratorė
El. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@ei.lt
Telefonas: +37037401809
Internetas: www.lei.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Sausio-birželio 
mėn. Ne Taip

Kandidatuojant siųsti CV.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti 
nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. Mūsų gretose šiuo metu yra 69 
didžiausios nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijos, o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po vienu skėčiu.

Kviečia atlikti praktiką
• Vertėją
• Analitiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, nuotoliniu
• Praktikos pobūdis: 1) Vertėjas (metodinių įrankių, sesijų, skirtų jauniems žmonėms, vertimai; www.žinauviską.lt 

turinio generavimas) 2) Analitikas (jaunų žmonių informacinių poreikių jau atlikto tarptautinio tyrimo analizė, 
sklaidos plano (regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu) Lietuvoje kūrimas ir įgyvendinimas. Reikalavimai studentui: 
noras augti, mokytis ir tobulėti; pasiryžimas būti geru, geresniu ir pačiu geriausiu savo srityje; itin geros lietuvių ir 
kitos užsienio kalbos žinios; pomėgis ir gebėjimas dirbti su informacija, jos apdorojimu; dalyvavimas komandos 
susitikimuose Vilniuje.  Galimybės studentui: galimybė vykdyti veiklas nuotoliniu būdu, tačiau siūlome ir vietą 
darbui Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos biure, Vilniaus senamiestyje; pažintis su didžiausiu jaunimo 
naujienų portalu Lietuvoje, kitomis žiniasklaidos priemonėmis ir jaunimo politika; tarptautinis mokymasis: 
galimybė dalyvauti Eurodesk tinklo susitikimuose, tarptautiniuose mokymo kursuose; nuolatinis tobulėjimas 
veiklų su jaunimu ir jaunimo informavimo srityse; draugiška ir motyvuojanti komanda bei aplinka; galimybė 
prisijungti prie kitų Eurodesk Lietuva veiklų, plėsti savo profilį. Judėjimo negalią turintiems asmenims yra 
galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu. Praktika atliekama bendru sutarimu su studentu, atsižvelgiant į 
studijų tinklelį ir kitas veiklas.

Ingrida Jotkaitė, Eurodesk Lietuva programos vadovė
El. paštas: ingrida@eurodesk.lt
Telefonas: (8 5) 279 10 14 
Internetas: www.žinauviską.lt
Facebook: www.facebook.com/EurodeskLT

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką ir CV.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Iki 2018 m. 
balandžio mėn. Taip Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
LLRI - vienas geriausių laisvosios rinkos think tank‘ų Europoje ir Pasaulyje. Nuo 1990 metų giname laisvę ir prisidedame 
prie reiškmingų ekonominių ir socialinių pokyčių Lietuvoje. Organizacija atlieka tyrimus, įstatymų ekspertizes, 
apklausas, užsiima švietėjiška veikla, bendradarbiauja su žiniasklaida.

Kviečia atlikti praktiką
• Ekonomikos analitiko asistentą.
• Komunikacijos asistentą.
• Švietimo centro vadovo asistentą. 
• Projektų vadovo asistentą.

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius. 
• Laukiami motyvuoti studentai, su kuriais bus tariamasi dėl patogiausių sąlygų.

Marija Vyšniauskaitė, Švietimo centro vadovė
El. paštas: marija@llri.lt
Telefonas: +37060460120
Internetas: www.llri.lt 
Facebook: www.facebook.com/laisvosios.rinkos.institutas 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip
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Visus metus 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Lietuvos Respublikos muitinė - valstybės institucija, prižiūrinti tarptautinę prekybą. Būdama viena iš Europos Sąjungos 
valstybių narių muitinių administracijų, Lietuvos Respublikos muitinė prisideda prie sąžiningos ir atviros prekybos 
skatinimo, Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, bendrosios prekybos politikos ir kitų su prekyba susijusių bendrųjų 
Europos Sąjungos politikos sričių priemonių įgyvendinimo, taip pat prie visos prekių tiekimo grandinės saugumo 
užtikrinimo.

Kviečia atlikti praktiką
• Įvairių specialybių studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
• Privaloma trišalė praktikos sutartis iš mokymosi įstaigos visam praktikos laikotarpiui.   Galimos praktikos 

atlikimo vietos: Muitinės departamentas, Vilniaus teritorinė muitinė, Kauno teritorinė muitinė, Klaipėdos 
teritorinė muitinė, Muitinės mokymo centras, Muitinės laboratorija, Muitinės informacinių sistemų centras, 
Muitinės kriminalinė tarnyba.  Rekomenduojama kreiptis iki praktikos pradžios likus ne mažiau kaip 30 d. 

Katažyna Lukaševič
El. paštas: katazyna.lukasevic@lrmuitine.lt
Telefonas: (8 5) 266 6025
Internetas: www.lrmuitine.lt 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Ne
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Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Meniu.lt - tai didžiausias restoranų gidas Lietuvoje. Portalas jungia apie 3500 restoranų, kavinių ir barų. Gidą kiekvieną 
mėnesį aplanko apie 200 000 lankytojų. 

Kviečia atlikti praktiką
• Projektų vadybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius.
• Meniu.lt  – ilgametis internetinis restoranų gidas verčia naują puslapį ir kviečia prisijungti prie komandos 

keletai mėnesių. Tu būtum atsakingas už administracinius sprendimus web puslapyje; projekto eigos priežiūrą, 
el. laiškų ir skambučių priėmimą, komunikaciją su klientais; paslaugų sutarčių ir kitų susijusių su projektu 
dokumentų rengimą bei priežiūrą; duomenų atnaujinimą sistemoje. Grafikas lankstus.

Neringa Sauliūnaitė, Projektų vadovė
El. paštas: neringa@meniu.lt
Telefonas: +3702033326
Internetas: www.meniu.lt
Facebook: www.facebook.com/meniu.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Laukiame CV bei trumpų motyvacinių laiškų neringa@meniu.lt
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2-3 mėnesiai
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB „Mikrovisata“ yra jau 26 metus Lietuvoje veikianti išmaniųjų technologijų įmonė. 2012 metais rinkai pristatytas 
prekės ženklas eSTAR šiai dienai yra pardavinėjamas virš 30 Europos valstybių. Darbas Mikrovisatoje - tai darbas su 
naujausiomis technologijomis ir užsienio klientais.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo asistentą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas.
• Siūlome lankstų grafiką, patogią darbo vietą ir nemokamą kavą ofise. Reikalavimai studentui - gebėjimas arba 

noras išmokti rašyti reklaminius tekstus. Didelis privalumas būtų Adobe programų išmanymas. Praktiką galimą 
dalinai atlikinėti iš namų jei yra toks poreikis. 

Monika Kavaliauskaitė, Marketingo vadybininkė
El. paštas: monika@mikrovisata.lt
Telefonas: +37061597797
Internetas: www.mikrovisata.lt; www.estar.eu
Facebook:  www.facebook.com/estar.eu

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuojant atsiųsti motyvacinį laišką, pridėtas CV būtų privalumas. 
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Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Daugiau nei 20 metų veikianti didmenine statybinių medžiagų prekyba užsiimanti įmonė. Turime 6 padalinius 
Lietuvoje, pristatome prekes visoje Lietuvoje, ruošiame internetinę parduotuvę mažmeniniams klientams bei šiuo 
metu planuojame daugiau orientuotis ir į mažmeninius klientus. 

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros praktikantą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas.
• Ieškome iniciatyvaus, kūrybiško, norinčio išmokti ir prisidėti prie įmonės marketingo krypties keitimo žmogaus. 

Praktika atliekama bendru sutarimu su studentu - praktikos laikus galima būtų sutarti pagal paskaitų tvarkaraštį.  
• Galime priimti nepilnai darbo dienai.

Milda Daučiūnienė, Rinkodaros vadovė
El. paštas: milda@mimeta.lt
Telefonas: +37065614361
Internetas: www.mimeta.lt
Facebook: www.facebook.com/mimeta.lt
LinkedIn: www.linkedin.com/company/27096537

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Prašome siųsti CV ir trumpą motyvacinį laišką. Motyvaciniame laiške prašom įrašyti 3 dalykus, kurie atrodo 
svarbiausi mažmeniniam statybinių prekių pirkėjui renkantis, kur užsakyti prekes.
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Galime priimti 2017 gruodį. Ir bet kurį 
mėnesį nuo 2018 vasario pradžios. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Robotikos mokykla rengia vaikams (ir suaugusiems) popamokinius technologinius užsiėmimus, organizuoja stovyklas 
mokinių atostogų metu, dalyvauja technologiniuose projektuose.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinio darbo ir psichologijos studentus;
• Informatikos ir matematikos studentus; 
• Vaidybos studentus; 
• Dizaino studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas.
• Socialinio darbo ir psichologijos studentams: prisidėsite prie būrelių tobulinimo, pasidalinsite savo įžvalgomis 

ir pasiūlymais. Taip pat siūlome praktiką informatikos ir matematikos studentams, galėsite prisidėti prie įmonės 
technologinių projektų, kursite mokymo programas vaikams. Vaidybos studentai gali prisidėti prie Robotikos 
mokyklos renginių tobulinimo, padėti kurti scenarijus, o dizaino studentai gautų įvairių skirtingų dizaino 
užduočių. Darbo grafikas lankstus, pasirašoma trišalė sutartis. Labai motyvuotiems studentams yra galimybė 
įsidarbinti. Visos praktikos priemonės yra suteikiamos. Praktikos laikus deriname su studentais asmeniškai.

Paulius Briedis, Direktorius
El. paštas: info@robotikosmokykla.lt
Telefonas: +37063340003
Internetas: www.robotikosmokykla.lt
Facebook: www.facebook.com/Robotikos.mokykla

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuodami atsiųskite savo CV ir laiške trumpai parašykite, kodėl norėtumėte prisidėti prie Robotikos mokyklos.
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Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Sertifikuota Google partnerė Lietuvoje UAB „SEOHelis” turi vieną tikslą – užtikrinti profesionalių internetinės 
reklamos paslaugų teikimą savo klientams Lietuvoje ir už jos ribų (pvz. Baltijos ir Skandinavijos šalyse, Lenkijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, JAV ir kitose). Aukšti įmonės standartai lemia, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas kiekvienam 
klientui ir unikaliems jo poreikiams internete. UAB „SEOHelis“ dirbantys specialistai, remdamiesi rinkos analizėmis 
bei naujausiomis reklamos tinklų (Google, Facebook, Yandex) galimybėmis, sukuria ilgalaikę strategiją pardavimams 
didinti.

Kviečia atlikti praktiką
• Tekstų rašytoją

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas.
• Prisijunk prie „SEOHelis“ komandos, kur galėsi tobulėti tekstų rašymo srityse ir įgauti naudingų praktinių žinių 

iš profesionalų. Tapęs komandos dalimi turėsi galimybę prisidėti prie projektų vystymo, dalyvauti nuotykių 
kupiname ofiso gyvenime – išbandyti savo jėgas virtualios realybės žaidimuose, stalo futbolo ar teniso 
turnyruose, skraidyti po ofisą riedžiu ar longboard‘u. Galėsi praktiką derinti su studijomis ir turėsi galimybę po 
praktikos laikotarpio prisijungti prie mūsų komandos!  Mes tikimės, jog Tu domiesi tekstų rašymo procesais 
(arba labai trokšti apie juos sužinoti daugiau); mėgaujiesi kūrimo procesu ir nesukant galvos galėtum sukurti 
tekstą įvairiausiomis temomis; mėgsti dirbti tiek komandoje, tiek laisvai gali atlikti užduotis savarankiškai; 
pasižymi atsakingumu, darbštumu ir gebi dirbti dinamiškoje aplinkoje bei greitai įsisavinti naują informaciją. 
Praktikos vieta – Kaunas, Laisvės alėja.  

Dovilė Bimbirytė, Talentų paieškos specialistė
El. paštas: dovile@helis.lt
Telefonas: +37061614439
Internetas: www.seohelis.lt
Facebook: www.facebook.com/seohelis
LinkedIn: www.linkedin.com/company/3329961

Kandidatuojant siųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. paštu dovile@helis.lt, laiško temoje nurodant „Praktika 
Seohelyje“.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Sinergija verslui - viena didžiausių skaitmeninės rinkodaros agentūrų Lietuvoje. Pagrindinė veikla - Google Adwords ir 
Facebook reklamos kampanijų kūrimas ir valdymas.

Kviečia atlikti praktiką
• Skaitmeninės rinkodaros specialistą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas.
• Google Adwords, Facebook reklamos kampanijų kūrimas ir administravimas. Rimta praktika, galimybė įsidarbinti, 

didelis potencialas karjerai Lietuvoje ir užsienyje

Emilis Jarockis, Rinkodaros vadovas
El. paštas: emilis@sinergijaverslui.lt
Telefonas: +37065050835
Internetas: www.sinergijaverslui.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuojant atsiųsti CV, motyvacinį laišką.
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Bet kada
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Esame nuolat ir sparčiai auganti vieningų bei kūrybingų profesionalų komanda. Ambicingi tikslai, kasdieniai iššūkiai, 
noras mokytis mums generuoja sėkmę.

Kviečia atlikti praktiką
• Įvairių specialybių studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – visoje Lietuvoje, kur yra Šiaulių banko skyriai.
• Praktiką tu gali atlikti visoje Lietuvoje veikiančiuose banko padaliniuose ir klientų aptarnavimo skyriuose  ATEIK 

– atlikti praktiką. Priimame visus: įvairių studijų programų studentus pozityvius, drąsius, norinčius mokytis 
žmones iki 29 metų – nebūtinai studentus.  LAUKIAME TAVĘS! Praktika yra atliekama bendru sutarimu su 
studentu.

Personalo departamentas
El. paštas: karjera@sb.lt
Telefonas: +37061886719
Internetas: www.sb.lt
Facebook: www.facebook.com/siauliubankas

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip
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Bet kuriuo 
periodu
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje.

Kviečia atlikti praktiką
• Turizmo, pardavimų ir rinkodaros, organizavimo ir valdymo srityse.

Sąlygos
• Praktikos vieta – Malta.
• Praktikos pobūdis: bendradarbiavimas su partneriais, pasiūlymų rengimas ir tobulinimas, naujų klientų paieška 

ir kontaktų užmezgimas, ekskursijų ir turų pardavimai. Pasirašoma trišalė praktikos sutartis. Lankstus darbo 
grafikas. Galimybė įsidarbinti po praktikos atlikimo.

Tomas Mikalauskas, Direktorius
El. paštas: info@tomas-intl.com
Telefonas: +35679643151 
Internetas: www.tomas-intl.com/lt
Facebook: www.facebook.com/TomasIntl

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip
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2018 m. pavasario - vasaros - 
rudens sezonams
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Vidaus vandens kelių direkcija, VĮ  - vykdo Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrą 
ir sudaro tinkamas sąlygas laivybai. Vidaus vandenų kelių priežiūra - tai vidaus vandenų kelių farvaterio ženklinimas, 
valymo darbai, vagos reguliavimas hidrotechnikos statiniais, hidrografinių darbų vykdymas, eksploatuojamų laivų ir 
kitų mechanizmų remontas, vidaus vandenų kelių infrastruktūros aptarnavimas.

Kviečia atlikti praktiką
• Ekonomikos ir finansų,  administravimo ir informacinių technologijų,  psichologijos ir karjeros valdymo studentus. 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas.
• Kviečiame, jei studijuojate 3-4 kurse, turite trišalę praktinio mokymo sutartį,esate kūrybingas, atsakingas ir 

iniciatyvus. Siūlome galimybę susipažinti su mūsų įmonės veikla, įgyti patirties dirbant su realiais, įdomiais 
projektais bei draugišką komandą ir naujus iššūkius!  

Renata Bekerytė, Personalo vyriausioji specialistė
El. paštas: personalas@vvkd.lt
Telefonas: +37068625664
Internetas: www.vvkd.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip

Laukiame gyvenimo aprašymo el. paštu personalas@vvkd.lt su nuoroda „Praktika“. 
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Apie
UAB „ZIP Travel“ – tai nuo 1993 m. sėkmingai turizmo sektoriuje dirbanti kelionių agentūra. Profesionaliai atlikdami 
savo darbą, kasmet plečiame draugų ir partnerių ratą. Jau daug  metų esame Tarptautinės oro transporto asociacijos 
(IATA) nare. Džiaugiamės atstovaudami didžiuosius kelionių organizatorius: Novaturą, Tez Tour, Kidy Tour. Esame 
populiariausių jaunimo kultūrinių mainų programų vieni iš lyderių Lietuvoje. Didžiuojamės, jog mūsų kelionių 
agentūros biurus galite rasti ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų, Centrinėje Europoje bei Azijoje. „ZIP Travel“ kelionių agentūros 
biurai Lietuvoje: Klaipėdos g. 7 B–12, Vilniuje bei Kęstučio g. 57 –1, Kaune. 

Kviečia atlikti praktiką
• Maitinimo bei klientų aptarnavimo srityse (nuo virtuvės personalo iki viešbučio registratūros darbuotojų). 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Įvairiose užsienio šalyse.
• Siūlome galimybę atlikti apmokamo darbo praktiką prestižiniuose 4-5* viešbučiuose Europoje. Programoje 

dalyvauti gali 18-30 m. jaunimas. Tai programa, skirta tiek studentams, tiek absolventams. Apmokamos darbo 
praktikos programos pagrinde vyksta vasarą, tad dalyviai gali puikiai išnaudoti vasaros atostogas.  Pasiūlymai 
galimi Didžiojoje Britanijoje, Maltoje, Kipre, žemyninėje Ispanijoje, Balearų bei Kanarų salose, o taip pat 
žemyninėje Graikijoje, Koso, Rodo, Korfu, Kretos bei Santorino salose, Norvegijoje bei Islandijoje. 

Laura Lukoševičiūtė, Vyresnioji programų vadybininkė
El. paštas: programs@ziptravel.lt
Telefonas: +37067800390 
Internetas: www.ziptravel.lt
Facebook: www.facebook.com/UABZIPTravel

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Lauksime kandidatų CV bei trumpo motyvacinio laiško anglų kalba. 
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Apmokama darbo praktika gali 
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Praktikos pasiūlymai VDU

Milda Žaliauskaitė, VDU mokslo paslaugų vadybininkė
El. paštas: milda.zaliauskaite@vdu.lt
Telefonas: 860010020
Internetas: www.vdu.lt/lt/vdu-paslaugos

Apie
VDU Žinių ir technologijų perdavimo centro vizija - tapti VDU mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų 
komercinimo, žinių, technologijų perdavimo visuomenei, entrepreneriško mąstymo ir inovatyvių paslaugų teikimo 
verslui centru. Centras skatina mokslo ir verslo partnerystę, taip pat verslumo ugdymą ir naujo inovatyvaus verslo 
kūrimąsi.

Kviečia atlikti praktiką
• Mokslo paslaugų vadybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikanto funkcijos: klientų paieška, mokslo paslaugų komercinimas ir viešinimas.
• Lankstus grafikas - dėmesys pasiektiems rezultatams, o ne fiziniam buvimui, galima dirbti iš kitos vietos.
• Nėra slenksčių, yra liftas.
• Praktikos vieta ir grafikas neribojamas.
• Pageidautina (jei įmanoma) ne trumpesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui.

Kandidatuojant siųsti CV.

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Taip Ne

Praktikos
laikotarpis

Nuolat
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Neringa Levertavičiūtė, Advokato padėjėja
El. paštas: office@budvytis.eu
Telefonas: +370 9823330 

Apie
Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos 
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, parduodant juridinius 
asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir mokestinių ginčų sprendime.

Kviečia savanoriauti
• Advokato asistentą (–ę)

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kaunas;
• Lankstus grafikas;
• Galimybė įsidarbinti atlikus savanorišką veiklą; 
• Galima dvišalė arba trišalė sutartis.
• Savanoriškos veiklos laikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu. 

Kandidatuojant prašome atsiųsti CV ir motyvacinį laišką. 

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne TaipNuo 2017 m. gruodžio mėn. 
iki 2018 m. vasario mėn. 

Savanoriavimo
laikotarpis

39

Grįžti į turinį | Back to content

mailto:office@budvytis.eu


Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Paulius Briedis, Direktorius
El. paštas: info@robotikosmokykla.lt
Telefonas: +37063340003
Internetas: www.robotikosmokykla.lt
Facebook: www.facebook.com/Robotikos.mokykla

Apie
Robotikos mokykla organizuoja technologinius popamokinius užsiėmimus vaikams, taip pat seminarus suaugusiems. 
Rengia teminius gimtadienius, stovyklas mokinių atostogų metu. Dalyvauja įvairiuose technologiniuose projektuose 
ir renginiuose.

Kviečia savanoriauti
• Socialinio darbo ir psichologijos;
• Informatikos ir matematikos;
• Vaidybos;
• Dizaino studentus.

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kaunas;
• Siūlome savanorišką veiklą socialinio darbo ir psichologijos studentams, prisidėsite prie būrelių tobulinimo, 

pasidalinsite savo įžvalgomis ir pasiūlymais. Taip pat siūlome praktiką informatikos ir matematikos studentams, 
galėsite prisidėti prie įmonės technologinių projektų, kursite mokymo programas vaikams. Vaidybos studentai 
gali prisidėti prie Robotikos mokyklos renginių tobulinimo, padėti kurti scenarijus, o dizaino studentai gautų 
įvairių skirtingų dizaino užduočių. Savanorystės grafikas lankstus, studentai apmokomi, visos priemonės 
suteikiamos, yra galimybė įsidarbinti. Savanorišką veiklą deriname su studentu asmeniškai.

Kandidatuodami atsiųskite savo CV ir trumpą laišką, kodėl norėtumėte prisidėti prie Robotikos mokyklos veiklos.

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Taip

Savanoriavimo
laikotarpis

Nuolat
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VDU Karjeros centras
S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas 

El. paštas: karjera@vdu.lt
Telefonas: (8 37) 327 983

www.karjera.vdu.lt

VMU Career Centre (Student Affairs Department)
S. Daukanto str. 27, room 301, LT-44249 Kaunas

karjera@vdu.lt 
+370 37 327 983

www.karjera.vdu.lt/en
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