
„GAUK KONTAKTĄ  – PASIRAŠYK KONTRAKTĄ”

PROGRAMA
VASARIO 23-26 D. 

ANTRADIENIS (23 D.)

9.00 Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovė Lina Šipkauskienė  
  ,,Kaip kurti verslą. Individuali veikla ar darbas pagal pažymą“

14.00 Darbo paieškų platformos ,,LoveJob" ir darbuotojų atrankų agentūros  
  ,,VoodooSales" įkūrėjas ir vadovas Saulius Vanagas
  ,,Atraskite save, naujame darbe!“

  TREČIADIENIS (24 D.)

12.00 UAB "Baltec CNC Technologies"  vyr. technologas Edvinas Dubinskas  
  „Darbo galimybės UAB „Baltec CNC Technologies“

14.00  UAB "CarPro LT" komercijos direktorė Justė Monkelytė 
  „CarPro LT - automobilių elektronikos profesionalai“ 

15.00  UAB “Advantus”  Kauno padalinio vadovė Gintarė Tirilytė-Mortuzienė
  „Sėkmės istorijos UAB "Advantus“ 

  KETVIRTADIENIS (25 D.)

12.00 UAB "Serfas" personalo ir bendrųjų reikalų vadovė Sigita Butkienė ir       
  gamybos vadovas Tomas Petrauskas 
  „Naujausios technologijos diegiamos ne tik IT. Metalo apdirbimas      
  kompiuterizuotomis staklėmis“

14.00  AB "Freda"  personalo direktorė Renata Liumparienė ir gamybos       
  mokymų vadovė  Eglė Grigarienė
  „Žengiame kartu su technologijomis“ 

14.30  UAB "Hydro Extrusion Lithuania" personalo vadybininkė Indrė Cesiūnė įmonės   
  vadovė Rūta Jocytė
  „Mes tai aliuminis“ 

15.00  UAB „Continental“ Automotive Lithuania komunikacijos vadovė Ieva Koncevičiūtė
  „Tavo profesinio tobulėjimo ir karjeros startas tarptautinėje kompanijoje“ 

PENKTADIENIS (26 D.)

12.00 UAB „Theca Furniture“ personalo specialistė Guoda Mikučionytė 
  „Theca Furniture – tai daugiau nei minkštųjų baldų gamintoja. Pažvelk į baldų   
  gamybą kitaip!“

13.00  MB "MFurniture" įkūrėjas ir vadovas Šarūnas Mančas 
  „Baldų gamyba. Kelias nuo užklausos iki pagaminto baldo“ 

  

K A U N O  T E C H N I K O S
PROFESINIO MOKYMO
C E N T R A S  



„GAUK KONTAKTĄ  – PASIRAŠYK KONTRAKTĄ”

PROGRAMA
VASARIO 23-26 D. 

ANTRADIENIS (23 D.)

9.00 Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovė Lina Šipkauskienė    
  ,,Kaip kurti verslą. Individuali veikla ar darbas pagal pažymą“

Dėmesingas, efektyvus ir tikslus mokesčių administravimas visuomenei ir valstybei.Moderni 
veiklių, drąsių ir kūrybingų žmonių organizacija, sąžiningų mokesčių mokėtojų partnerė.

14.00 Darbo paieškų platformos ,,LoveJob" ir darbuotojų atrankų agentūros  ,,VoodooSales"   
  įkūrėjas ir vadovas Saulius Vanagas
  ,,Atraskite save, naujame darbe!“

Lovejob.lt – tai pirmoji Lietuvoje darbo paieškų platforma, kurioje darbą ar darbuotoją galima rasti 
remiantis vertybėmis. Lovejob.lt platformoje galite nemokamai susikurti savo CV, aplikuoti į 
esamus darbo pasiūlymus arba naudoti CV išoriškai (nuorodos arba PDF pagalba). 
  

TREČIADIENIS (24 D.)

12.00 UAB "Baltec CNC Technologies"  vyr. technologas Edvinas Dubinskas  
  „Darbo galimybės UAB „Baltec CNC Technologies“

Daugiau nei 20 metų dirbanti moderni ir šiuolaikiška įmonė, teikianti frezavimo, tekinimo bei kitas 
metalo apdirbimo paslaugas. Pagrindinę įmonės veiklos dalį sudaro metalo gaminių apdirbimas 
programinio valdymo staklėmis. Įmonėje dirba 125 darbuotojai, dauguma iš jų – gamybos padaliny-
je. Įmonės gamybos komanda laukia naujų kolegų, kuriems padėtų augti, mokytis ir kartu siekti 
bendrų tikslų.

14.00  UAB "CarPro LT" komercijos direktorė Justė Monkelytė 
  „CarPro LT - automobilių elektronikos profesionalai“ 

UAB „CarPro Lt“ įkurta 2012 m., Kaune. Apjungusi geriausius automobilių elektronikos profesionalus , 
įmonė šiuo metu valdo kelis automobilių servisus Kaune ir Vilniuje. Autoservisas CarPro LT užsiima 
autotransporto priemonių diagnostika,gedimų šalinimu,elektrinės dalies ir elektronikos remon-
tu,einamuoju aptarnavimu ir technine priežiūra.

15.00  UAB “Advantus”  Kauno padalinio vadovė Gintarė Tirilytė-Mortuzienė
  „Sėkmės istorijos UAB "Advantus“ 

ADVANTUS yra personalo paslaugų verslui įmonė.
Advantus įmonių grupė veikia Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.Grupės pavadinimas AD-
VANTUS yra kilęs iš anglų kalbos žodžio “Advantage” – pranašumas. Advantus logotipe rašome 
„Personnel Advantage“, nes čia dirbantys žmonės kuria pranašumą mūsų klientams ir užsako-
vams.Mūsų misija – būti tiltu, operatyviai sujungiančiu darbdavius ir dirbti norinčius 
žmones.Įgyvendinti šiai misijai yra daug būdų. Kartu aptarę Jūsų įmonės poreikius, parenkame ir 
teikiame atskirą paslaugą arbą kompleksinį sprendimą – personalo paslaugų derinį iš mūsų 
teikiamų paslaugų sąrašo. Taip kartu mes optimizuojame išlaidas Jūsų personalo valdymui.
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KETVIRTADIENIS (25 D.)

12.00 UAB "Serfas" personalo ir bendrųjų reikalų vadovė Sigita Butkienė ir          
  gamybos vadovas Tomas Petrauskas 
  „Naujausios technologijos diegiamos ne tik IT. Metalo apdirbimas         
  kompiuterizuotomis staklėmis“

UAB"Serfas" veikia jau daugiau nei 25 metus ir teikia profesionalias konsultacijas, pirminio metalo          
produkcijos paruošimo, komplektavimo bei pristatymo paslaugas statybos ir gamybos profesionalams. 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba:
1. Statybinės medžiagos pastato konstruktyvui.  
2. Plieno gaminiai – sijos, vamzdžiai, lakštai, kampuočiai, juostos, strypai, armatūra. Grotelės ir laiptų         
pakopos. Sandėliuojama daugiau nei 10000 t .
3. Armatūros gaminiai betonavimui – prekyba ir gamyba. Tinklai, karkasai, strypynai, lankstiniai, įdėtinės 
detalės. Didžiausia Baltijos šalyse armatūros apdirbimo gamykla.

14.00  AB "Freda"  personalo direktorė Renata Liumparienė ir gamybos  
  mokymų vadovė  Eglė Grigarienė
  „Žengiame kartu su technologijomis“ 

FREDA – baldų gamybos įmonė gaminanti baldus didžiausiam Švedijos koncernui. Įmonėje įdiegtos 
pažangiausios technologijos. Pagrindiniai aspektai renkantis technologinę įrangą: tvarumas,                      
inovatyvumas ir efektyvumas. Darbuotojams sukurtos ergonomiškos darbo vietos ir poilsiui pritaikytos 
zonos. Įmonė nuolat investuoja į darbuotojus bei užtikrina gerai apmokamas darbo vietas.

14.30  UAB "Hydro Extrusion Lithuania" personalo vadybininkė Indrė Cesiūnė įmonės      
  vadovė Rūta Jocytė
  „Mes tai aliuminis“ 

UAB "Hydro Extrusion Lithuania" yra Norvegijos kapitalo įmonė, užsiimanti aliuminio profilių mechaniniu 
apdirbimu, surinkimu, prekyba. Hydro - vienintelė visiškai universali pasaulinės aliuminio pramonės 
įmonė valdanti procesus nuo pirminio aliuminio gavybos iki aliuminio sprendimų. Iki 2018 m. vasario 20 d. 
UAB "Hydro Extrusion Lithuania" pavadinimas buvo UAB "Sapa profiliai".

15.00  UAB „Continental“ Automotive Lithuania komunikacijos vadovė Ieva Koncevičiūtė
  „Tavo profesinio tobulėjimo ir karjeros startas tarptautinėje kompanijoje“ 

„Continental“ – tai viena didžiausių automobilių pramonės tiekėjų pasaulyje, 2017 m. atidariusi savo     
padalinį ir Kauno LEZ.
Continental Lietuvoje – automobilių elektronikos gamykla, gaminanti elektronikos komponentus ir        
sensorius, skirtus automobilio komfortui bei saugumui didinti, ir juos eksploatuojanti didžiausiems          
automobilių gamintojams visame pasaulyje. Šiuo metu tai viena moderniausių bei tvariausių gamybinių 
įmonių Lietuvoje.
Prisijungę prie Continental dirbsite su pasaulinio lygio technologijomis ir būsite profesionalios, dinamiškos 
bei daugiakultūrinės komandos dalimi. Tai gali būti tavo profesinio tobulėjimo ir karjeros startas            
tarptautinėje kompanijoje!
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PENKTADIENIS (26 D.)

12.00 UAB „Theca Furniture“ personalo specialistė Guoda Mikučionytė 
  „Theca Furniture – tai daugiau nei minkštųjų baldų gamintoja. Pažvelk į baldų     
gamybą kitaip!“

UAB „Theca Furniture“ – kur kas daugiau nei tradicinė minkštųjų baldų gamintoja. Tai daniško kapitalo, 
šiuolaikiška įmonė, kuri vadovaujasi atsakingumo, draugiškumo, profesionalumo ir partnerystės          
principais. Šiuo metu kolektyvą sudaro virš 700 profesionalių darbuotojų, dirbančių Kauno ir Alytaus   
padaliniuose.

13.00  MB "MFurniture" įkūrėjas ir vadovas Šarūnas Mančas 
  „Baldų gamyba. Kelias nuo užklausos iki pagaminto baldo“ 

"MFURNITURE" – tai subtilaus skonio, grakščių linijų ir unikalaus charakterio mišinys, padėsiantis sukurti 
ir atskleisti kiekvienų namų dvasią. Mes esame virtuvės baldų bei kitų korpusinių baldų gamintojai
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