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Kam reikalinga CV? 
CV tikslas - b�simam darbdaviui parodyti, kad turite reikiam� i�silavinim�, �ini� ir patirties, 
kuri� jie ie�ko. �is lankstinukas pad�s jums parengti geriausi� CV ir padidinti galimybes 
gauti svajoni� darb�! 

Vis� CV tikslas yra toks pat, ta�iau �ablonai gali b�ti labai skirtingi. �emiau pateikiami 
da�niausiai naudojami CV �ablonai.

Skirtingose �alyse CV �ablonas ir turinys gali skirtis. Tai apsunkina darbo paie�kas kitose 
�alyse. Palengvinant pilie�i� mobilum� tarp Europos �ali�, ES Komisija sankcionavo 
dokument� rinkin� pavadinimu �Europass�, apimant� ES standart� � CV ir kitus darbo 
paie�kos �rankius. Europass CV gali b�ti kuriamas pasinaudojant internete pateikiamu 
�ablonu arba pavyzd�iais bei instrukcijomis. Abu b�dai prieinami daugeliu kalb� .

�is CV tipas i�ry�kina i�silavinim�, darbo patirties istorij� ir dom�jimosi sritis reversine 
tvarka, pagal tai, kada tai vyko. Detalizuodami i�silavinim� ir darbo patirt�, prad�kite 
nuo neseniai �gytos patirties ir eikite prie ankstesni� �vyki�. To prie�astis yra parodyti, 
ko neseniai pasiek�te. Chronologin� CV lengva tvarkyti, ji parodo karjeros progres� ir 
yra da�niausiai naudojamas CV �ablonas. 

Profesin�s ir akademin�s karjeros metu, J�s �gyjate geb�jim�, kurie gali b�ti perkeliami 
i� vienos pozicijos ar kompanijos � kit�. Geb�jimus galima perkelti, net jei nauja ar 
b�sima pozicija, kompanija ar net industrija labai skiriasi arba yra visi�kai nesusijusi su 
ankstesn�mis pareigomis, kompanijomis ar industrijomis, kuriose dirbote. Geb�jimais 
gr�sto CV privalumas, lyginant su kitais tradiciniais �ablonais, yra galimyb� i�ry�kinti 
tuos geb�jimus, kuriuos i�vyst�te �vairiose gyvenimo srityse bei kurios yra tinkamos 
pareigoms ar karjerai � kuri� pretenduojate.

EuroPass CV 

 Chronologinis CV   

Geb�jimais gr�stas CV  

   CV STILIAI  
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https://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Vis� �ablon� CV pavyzd�iai yra pateikti priede.

CV
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CV  antra�t�

Nepriklausomai nuo �ablono, kur� pasirinksite, pildant CV tur�t� b�ti atsi�velgta � dal� 
universali� gairi�. Prie� ir CV pildymo metu, tur�kite omenyje darbo specifik�, kuriai 
pildote CV ir da�nai j� referuokite jai. �sivaizduokite CV kaip s�ra�� su �ymimaisiais 
langeliais darbdaviui, kur kuo daugiau langeli� pa�ymima, tuo didesn� galimyb� b�ti 
pakviestam � pokalb� d�l darbo. J�s� pareiga jiems  ai�kiai ir akivaizd�iai parodyti, kad 
atitinkate dal�, daugel� ar visus j� reikalavimus, jiems padedant u�pildyti �taip� stulpel�. 
Tur�kite tai omenyje rengdami savo CV. 

CV tur�t� apimti �emiau esan�ias dalis: 

1. Asmenin� informacija 
(Vardas/Pavard�, adresas, kontaktinis telefono numeris, el. pa�to adresas, LinkedIn adresas) 

2. Asmeninis profilis   
J�s� CV yra projektuojamas vienam tikslui: pakvietimui � pokalb�. Vidutini�kai 
�mogi�k�j� i�tekli� vadybininkas praleis 20 ar 30 sekund�i� per�i�rin�damas J�s� CV, 
tai rei�kia, jog turite padaryti greit� �sp�d�. 

J�s� individualus po�i�ris suteikia ideali� galimyb� tai padaryti. Jo tikslas yra i�ry�kinti 
J�s� profesines savybes ir tikslus, pabr��iant patirt� ir pagrindinius geb�jimus susietus 
su pareigybe � kuri� kandidatuojate. Tikslas yra naudoti ne daugiau nei 50 �od�i�, 
paver�iant sakin� pagrindiniu pardavimo akcentu.

Rekomenduojama naudoti �3 D� metod�, kuris jums pad�s parengti asmenin� profil�.

a) Apib�dinkite save 
I� kur esate kil�? Kokiame sektoriuje turite patirties? (Statyb�, ma�menin�s prekybos, 
prekybos automobiliais, gamybos, spausdinimo, medicinini� prietais�, svetingumo ir 
t.t.)  

b) I�skirtinumas
(Kas jus daro i�skirtiniais? Kok� specifin� geb�jim� rinkin� J�S turite? Kokios yra j�s� 
ypatyb�s?) 
Geb�jimai: dalykai, kuriuos i�mokote atlikti, pavyzd�iui: PC prie�i�ra, �vairi� 
buhalterini� program� naudojimas, kompiuterizuotos gryn�j� pinig� kasos 
naudojimas ir t.t. 
Savyb�s: j�s� asmenyb�, pvz.: socialus asmuo, empati�kas, atviras, tiesus, ramus ir t.t. 

c)Kryptis 
Kokio darbo ie�kote? Jei kei�iate karjeros krypt�, �i� dal� panaudokite tam paai�kinti, 
pvz.: �Anks�iau 10 met� dirbau svetingumo industrijoje, ta�iau atradus aistr� ir 
gabumus IT, gr��au � kolegij� mokytis, taip persikvalifikavau � IT technik�� ir t.t. 



3. Pagrindiniai geb�jimai
Pagrindini� savo geb�jim� i�vardinimas CV prad�ioje � dar vienas b�das palikti �sp�d� 
darbdaviui ir parodyti, kad turite geb�jim� ir savybi�, kuri� jie ie�ko. I�vardinkite savo 
�kertinius geb�jimus� strukt�ruoto s�ra�o stiliumi, i�ry�kinant labiausiai atitinkan�ius 
geb�jimus. Prisiminkite, darbo specifini� geb�jim� sritis yra kaip �ymimasis s�ra�as, 
taigi naudokite �i� dal� u�pildyti kiek �manoma daugiau langeli�.

Pagrindiniai geb�jimai yra sudaryti i� technini�/profesini� geb�jim� bei perkeliam� 
�g�d�i�.

Profesiniai/techniniai geb�jimai 
Specifini� pavyzd�i� naudojimas gali pad�ti pabr��ti turim� patirt� ir technini� �g�d�i� 
�valdym�, pavyzd�iui: 

Kompetentingas JAVA programuotojas � sukurtos programos dalys, supaprastinan�ios 
�aliav� pa�mimo i� darbdavio proces�. 

C#, C++ - suprojektuota programa, skirta gauti naujienas ir nuotraukas i� mano gimtojo 
miesto ir pad�ti draugams, gyvenantiems u�sienyje, gauti naujausias �inias apie 
svarbiausius �vykius. 

�mogi�k�j� i�tekli� valdymas � v�liausiai valdoma 14 konsultant� komanda kontakt� 
centre. Mano komanda paskutinius 6 m�nesius nuosekliai �vykd� m�nesinius tikslus 
80%. 

Nera�ykite t� geb�jim�, kuri� negalite �rodyti.
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Perkeliami geb�jimai
�ie geb�jimai yra i�mokti vienoje darbo srityje, ta�iau gali b�ti lengvai pritaikomi kitoje. 
�ie geb�jimai gali b�ti �gyti darbe, kolegijoje ar mokykloje, arba u�siimant hobiu ir t.t. 
Daug �i� geb�jim� �gyjami nes�moningai, taigi tur�site atsis�sti ir rimtai pam�styti 
apie atliktas u�duotis ir �gytus geb�jimus. 

Kai kurie geb�jimai, kuri� ie�ko darbdavys yra

Perkeliami geb�jimai yra pana��s � profesinius/techninius geb�jimus, jei turite 
pavyzd�i�, kaip �gijote ar panaudojote �iuos geb�jimus, tada juos taip pat �traukite. 
Pavyzd�iui:

Puik�s komunikaciniai geb�jimai rodyti darbo metu O�Brieno advokat� kontoroje, kur 
buvau atsakingas u� minu�i� sudarin�jim� susirinkim� metu ir vis� form� ra�ti�k� 
korespondencija. 

4. I�silavinimo ir mokymosi istorija  
Per�i�r�kite CV �ablono ir b�tinos pateikti informacijos pavyzd�ius. Nesibaiminkite 
pateikti seniai lankyt� kurs� ir �gyt� kvalifikacij� s�ra�� arba t�, kurie atrodo nesusij�. 
Visos i�silavinimo formos yra vertinamos ir parodo J�s� iniciatyv�, pasiry�im� ir savi-
disciplin�, kuri b�tina projektui iki jo u�baigimo. Ta�iau �sitikinkite, kad  turite 
pakankamai vietos kiekvienam i� kurs� / kvalifikacij�, priklausomai nuo pozicijos. 
Pavyzd�iui, jei pretenduojate � pardavim� pozicij�, o J�s� i�silavinimas yra �verslas ir 
marketingas�, pasistenkite i�vardinti visus tur�tus modulius ir i�ry�kinti svarbiausius 
dalykus �  tarkime, auk�t� marketingo baigiamojo darbo pa�ym�. Jei �gijote grafikos 
dizaino sertifikat�, tai yra ma�iau susij� su pozicija ir u�tenka tik pamin�ti kurso 
pavadinim�, data ir viet�, kur jis buvo �gytas.  

5. Darbo istorija  
�traukite datas, darbdavio informacij� (pavadinim� ir adres�, net jei jis jau 
nebeaktyvus), u�imt� pozicij� ir atsakomybes bei �gytus geb�jimus. Pabr��kite bet 
kokius i�skirtinius pasiekimus ar apdovanojimus. Pavyzd�iui: �Paskirtas vadovauti 
�mogi�k�j� i�tekli� vadovo paie�kos projektui� arba �paauk�tintas nuo administracijos 
asistento iki vyresniojo administratoriaus po 6 m�nesi� darbo kompanijoje�.

Atminkite, kad turite keisti savo CV atitinkamai kiekvienai pozicijai, � kuri� 
pretenduojate. Viena i� pagrindini� dali�, kuri keisis yra J�s� �Darbo istorija�, kuri i� 
dalies kei�iama tam, kad kuo geriau atitikt� reikalavimus. �inoma, J�s negalite keisti 
kuo ir kiek ilgai dirbote, ta�iau galite koreguoti pozicij� ir atsakomybes kompanijose be 
poreikio falsifikuoti �vykius. Tarkime, jei pretenduojate � vadybin� pozicij�, tur�tum�te 
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Komunikaciniai geb�jimai
Kompiuteriniai �g�d�iai 

Darbo komandoje �g�d�iai

IniciatyvumasProblem� sprendimo �g�d�iai

Tarpasmeniniai �g�d�iai

Techniniai �g�d�iai
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i�ry�kinti tai, kad ankstesni darbai  ap�m� palyginti didel� atsakomyb�, �traukiant 
pareig� priimti sprendimus. Nukreipkite d�mes� � specifinius projektus, kurie 
atskleid�ia daug geb�jim�, kurie bus naudingi vadybinei pozicijai � delegavimas, 
termin� laikymasis, nuoseklumas, komandinis darbas ir t.t. Apib�dinkite savo pozicij� 
projekte, savo veiklas ir  teigiamus rezultatus kompanijai, naudokite kiekybinius 
rezultatus, jei galima. 

Jei pretenduojate � pardavim� pozicij�, i�ry�kinkite savo �tikin�jimo galias, pasitelkiant 
J�s� m�nesini� pasiekim� rezultatus, pamin�kite presti�inius klientus ir kelias detales, 
kiek u�dirbote buvusioje darboviet�je. J�s� potencialus darbdavys nori darbuotojo, 
kuris gauna teigiamus rezultatus. 

Pabaigai: pam�stykite, k� pretenduojama pozicija apima ir ko darbdavys tikisi i� 
darbuotojo, laim�jusio darb�. Tada i�ry�kinkite sritis ar projektus i� ankstesni� pozicij�, 
kurios atspindi reikalaujamus geb�jimus, nurodant, kaip s�kmingai pasiek�te 
rezultat�. Prisiminkite, J�s norite palengvinti darbdaviui u�duot� - j�s� CV surinkti kuo 
daugiau �TAIP� langeli�! 

6. Dom�jimosi sritys    
�ios sritys apima pom�gius ar kitus dalykus, nesusijusius su J�s� darbine veikla. Geriau 
pateikite specifines detales, nei vien� �od�. Tarkime, vietoje �futbolas�, geriau ra�yti �A� 
esu vietin�s futbolo komandos �Raudon�j� li�t� s�junga� kapitonas ir klube �aid�iu 6 
metus�. Taip pat, vietoje �IT�, J�s gal�tum�te prapl�sti sakydami �a� domiuosi IT  ir 
reguliariai atnaujinu �inias bei atnaujinu draug� ir �eimos stacionarius ir ne�iojamus 
kompiuterius� ir t.t. Pateikite kuo daugiau informacijos, ta�iau nemeluokite arba per 
daug nepagra�inkite, nes galite b�ti pagauti, jei J�s� paklaus apie pom�gius interviu 
metu!  

7. Pasiekimai (neprivaloma) 
Tai n�ra privaloma sritis, ta�iau �ioje srityje galite pamin�ti savo pasiekimus, kuriais itin 
did�iuojat�s arba kurie yra susij� su pozicija � kuri� pretenduojate. Pavyzd�iui: 
rungtyni� nugal�tojas, kasmetinio mini Floros maratono dalyvis ir t.t. 

8. Papildoma informacija (neprivaloma) 
�ia J�s galite �traukti bet kokius kitus apdova-nojimus ar kvalifikacijas, kurios nebuvo 
�trauktos � �I�silavinimo ir mokymosi� srit�, tarkime, vairuotojo pa�ym�jimas, vado-
vavimas t�v� asociacijai, Safe Pass sertifikatas, pirmosios pagalbos sertifikatas ir t.t.  

9. Rekomenduojantys asmenys 
Rekomenduojama, pamin�ti, kad �rekomenduojantys asmenys bus nurodyti 
pareikalavus� nei tik pateikti rekomenduojan�i�j� s�ra��  kartu su j� kontaktine 
informacija. Visada atsiklauskite rekomenduojan�i�j� leidimo minint j� vard�. Gera 
id�ja yra jiems i�si�sti savo CV kopij� su pozicijos, � kuri� pretenduojama, apra�ymu, 
taip jie gal�s geriau pritaikyti teikiam� vertinim�, atsi�velgiant � reikalavimus pozicijai. 



Pagrindiniai aspektai 

Pritaikykite savo CV atitinkamai kiekvie-
nam darbui, � kur� pretenduojate. 
Negalima tos pa�ios CV taikyti visoms 
pozicijoms. 

Pritaikykite turim� patirt�, geb�jimus, 
�inias ir asmenines savybes pagal dar-
bdavio ie�komas darbines savybes. 
I�ry�kinkite bet koki� susijusi� informa-
cij�. 

Pabandykite naudoti pana�i� kalb�, kaip 
ir darbdavys. 

Prie� siun�iant dar kart� patikrinkite 
(arba papra�ykite kito asmens tai 
padaryti) tam, kad �sitikintum�te, jog 
n�ra ra�ybos ar gramatini� klaid� ir t.t. 
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Naudokite nuosekl� formatavim�. �siti-
kinkite, kad naudojate t� pat� �rift�, dyd�, 
�ym�jim�, ir t.t. visoje CV ir moty-
vaciniame lai�ke. Rekomenduojami 
�riftai: Ariel, Tahoma, Verdana, Calibri. 

J�s� CV turi b�ti: vizualiai patraukli, 
lengva skaityti su daug vietos, taip pat 
glausta, ai�ki ir nuosekli. Ji netur�t� b�ti 
ilgesn� nei dviej� puslapi� ir tur�t� b�ti 
gerai �skaitoma popieriuje bei ekrane, 
nes daugelis darbdavi� J�s� CV gaus 
elektroniniu pa�tu. 



1 priedas � CV pavyzd�iai
Cronologinis CV

POVILAS SKUČAS
Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius, LT-02196

Tel: +370 61253423/ Email: povilas.skucas@gmail.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/pub/povilas-skucas1

ASMENINIS PROFILIS
Per 10-ties metų patirtį į klientą orientuotoje aplinkoje, kur išvysčiau puikius 
komunikacinius ir klientų aptarnavimo gebėjimus, progresuojant iki komandos vadovo 
pozicijos. Pasitikintis ir kompetentingas IT programinės įrangos, sistemos ir principų 
naudojimas, įtraukiant ir projektų valdymą. Dabar galiu demonstruoti gebėjimą spręsti 
technines problemas IKT sektoriuje, kur vystau savo naujus gebėjimus, paremtus turima 
patirtimi ir naujausiais lankytais mokymais.  

PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI 
•  Kompiuteriniai įgūdžiai: CSS, HTML, PEARL, Adobe Illustrator, Photoshop, Java. 
•  Operacinės sistemos: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, UNIX.
•  Nepriekaištingi klientų aptarnavimo ir komunikaciniai įgūdžiai.
•  Techninių problemų sprendimo gebėjimas ir lyderystės įgūdžiai
•  Kalbos: ispanų - puikiai, prancūzų – pagrindai. 

IŠSILAVINIMAS IR MOKYMAI
2014 – dabar Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58, 08105, Vilnius.

Kompiuterių technika (FETAC 5)

Moduliai:                CompTIA A+, Interneto tinklo sauga ir apsauga, JAVA,
ECDL, Klientų aptarnavimas ir komunikacija 
Laukiama rezultatų 

2013                 VšĮ „Informacinių technologijų institutas“
K. Petrausko g. 26-206, Kaunas 44156. 
ECDL

  
2012                 VšĮ „Informacinių technologijų mokymo centras“

Kęstučio g. 36, Kaunas
Interneto saugos pažymėjimas 

1990 -1996 Vilniaus Žemynos gimnazija, 
Čiobiškio g. 16, Vilnius 07181.
Baigimo pažymėjimas

WORK EXPERIENCE
2011-2014        Šiuo metu, ieškodamas darbo pilnu etatu, lankiau IKT ir saugumo 

mokymo kursus. Taip pat buvau įtrauktas į daugybę visuomeninių 
projektų, įskaitant lėšų rinkimą vietinei futbolo 12-tuko komandai, 
kuriai vadovavau du vakarus per savaitę. Aš atradau didžiulį 
susidomėjimą IKT ir neseniai pradėjau mokytis mokymo programoje 
tam, kad atnaujinčiau žinias šioje srityje. Viliuosi, grįžti dirbti pilnu 
etatu, kai baigsiu šią programą.
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2000-01 – 2011-12         Teo, Klientų aptarnavimo centras, 
Taikos per. 54, Kaunas, 51305.

Teo teikia telekomunikacines, informacinių technologijų ir televizijos paslaugas Lietuvos 
gyventojams.

Pozicija:                        Komandos lyderis 
(2005-01 – 2010-12)

•   Naujų darbuotojų įvedimas ir apmokymas. 
•  Komandos priežiūra ir užduočių delegavimas. 
•  Laiko taupymo iniciatyvų mažinančių rutininių duomenų 
įvedimą nuo 20 iki 10 valandų per savaitę, pristatymas. 
•  Glaudžių santykių su klientais ir tiekėjais užmezgimas, 
padidinantis klientų užsakymus 10% kasmet. 
•  Savaitinių operacinių susitikimų ataskaitų parengimas. 

Pozicija:                       Klientų aptarnavimo agentas 
(2002-01 – 2004-12)

•  Pagalba klientams renkantis produkciją.
•  Klientų užklausų ir skundų priėmimas.
•  Klientų finansinės informacijos tvarkymas. 

Pozicija:                       Duomenų įvedimo operatorius 
(2000-01 – 2001-12)

•  Klientų duomenų įvedimas į vietinę duomenų bazę. 
•  Klientų duomenų palaikymas. 
•  Buvimas komandos narys, siekiant mėnesinių tikslų

1998-06 – 1999-12        UAB „PALINK“, Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius 

Pozicija:                       Parduotuvės asistentas 

•  Prekių priežiūra ir atnaujinimas pardavimo vietoje.
•  Kasdienių finansinių transakcijų atlikimas.
•  Patalpų atrakinimas ir užrakinimas. 
•  Patarimas klientams apie produktus ir paslaugas. 

POMĖGIAI
•   Naujosios technologijos: didelis susidomėjimas programų vystymu – savarankiškai 

išmokau naudotis daugeliu programų (Adobe Illustrator, Photoshop, HTML, CSS, 
UNIX).

•   Skaitymas: Esu aktyvus Vilniaus viešosios bibliotekos knygų klubo narys, 
besidomintis naujosiomis technologijomis. Taip pat esu nuolatinis pagalbininkas 
tokiuose forumuose kaip “Proto mūšiai ” ir “Skaitmeninis taškas”. 

•   Bėgimas: aš esu nuolatinis bėgikas ir esu neseniai dalyvavęs dviejuose 
pusmaratoniuose bei surinkęs 1000 Eur. Pieta namams. 

REKOMENDUOJANTYS ASMENYS NURODOMI PAREIKALAVUS
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1 priedas � CV pavyzd�iai
Chronologinis CV

Steponas Marcinkus
Adresas: Volungės g. 40, Alytus, LT-63183
Telefono numeris: +370 60123592/ 56-966
El. pašto adresas: smarcinkus@gmail.com

LinkedIn: http://ie.linkedin.com/in/smarcinkus

Asmeninis profilis 

23 metų patirtis statybų sektoriuje įvairiose pozicijose. Pakeltas pareigose nuo darbininko 
iki didelės apimties statybų projektų meistro ir turinčio 30 darbuotojų. 10 metų buvau 
statybų kompanijos savininkas. Tuo metu atlikau didelio masto gyvenamųjų rajonų 
plėtros projektus Alytuje, Kaune ir Panevėžyje. Esu baigęs verslo sistemų ir IT kursą, 
kurio metu atnaujinau savo IT žinias. Dabar ieškau galimybės šias žinias pritaikyti verslo 
aplinkoje. 

Gebėjimai ir pasiekimai 

Efektyvi komunikacija 
•  Gebėjimas efektyviai komunikuoti su įvairiais asmenimis ir grupėmis pvz.: klientais, 

kolegomis, tiekėjais ir vyresniaisiais vadovais
•  Stiprūs pristatymo gebėjimai ir pasitikėjimas bei patirtis rengiant pristatymus ir 

pardavimus grupėms nuo penkių iki penkiasdešimt. 
•  Gebėjimas duoti ir sekti instrukcijas bei palaikyti aktyvų klausymąsi streso metu. 
•  Studijavau komunikaciją iki 5-to FETAC lygio, kuris apėmė klausymąsi, grįžtamąjį 

ryšį, pataisymą, profesinius ir pristatymo įgūdžius. 

Darbas komandoje
•  Gebėjimas dirbti su keletu skirtingų sričių atstovų ir kartu užtikrinti sėkmingą užduoties 

atlikimą. 
•  Naujų darbuotojų supažindinimas su darbu ir priežiūra. 

Administravimas
•  Duomenų rinkimas FETAC kurso projektui iš daugybės skirtingų išteklių, gautas 

73% įvertinimas.  
•  Kompetentingas PowerPoint, Word, Outlook and Access programų naudotojas. 
•  Efektyvus Sage ir Tas Books programų naudojimas tiek mėnesinei, tiek metinei 

apskaitai. 

Laiko valdymas
•  Gebėjimas dirbti įtemptų terminų metu, atkreipiant dėmesį į detales ir geriausią 

klientų aptarnavimą. 
•  Užduočių užbaigimo laiko juostų įvedimas įvairiuose etapuose. 
•  Suprojektuota ir įgyvendinta tiekėjų duomenų bazė, pagerinanti pirkimo efektyvumą. 
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Išsilavinimas ir mokymai

2012-2013            Alytaus kolegija, Studentų g. 17, Alytus LT-62252
Informacinių sistemų technologijos
(FETAC 5 lygis)
                
Klientų aptarnavimas, komunikacija, tinklo projektavimas, 
kompiuterinės programos, skaičiuoklės metodai, tinkle apdorojimas, 
informacinių technologijos įgūdžiai, darbo patirtis, matematika, ryšių 
su klientais užmezgimas ir tvarkymas. 

Bendrasis įvertinimas – diplomas su pagyrimu

1985                 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija  
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.  
Vidurinio išsilavinimo pažymėjimas.

    
Darbinė patirtis

1999-2009 Laisvasis darbuotojas (statybų verslas) 
Pozicija:                  Savininkas / Meistras   

•  Statinių planų braižymas 
•  Darbas su klientų specifikacijomis 
•  Darbuotojų mokymai 
•  Užduočių ir atsakomybių paskirstymas ir delegavimas 
•  Atsakomybė už visas žmogiškųjų išteklių funkcijas, pvz.: 
įdarbinimas, sutarčių rengimas ir t.t. 
• Mėnesinės bei metinės produkcijos apskaitos parengimas.

1986 – 1999 UAB „Statvyda“, Saulės g. 15, Alytus.

Pozicija:  Statybininkas / Meistras 
(1992 – 1999)  

•  Darbas su klientų specifikacijomis gyvenamiesiems namams 
•  2, 3 ir 4 miegamųjų namų statymas 
•  30 statybininkų komandos valdymas 

Pozicija:  Darbininkas 
(1986 – 1992)

•  Vietos paruošimas statyboms 
•  Pagrindinis rankų darbas 

Rekomenduojantys asmenys nurodomi pareikalavus
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1 priedas � CV pavyzd�iai
Europass  CV

ASMENINĖ INFORMACIJA   Marija Voriūtė 

Taikos pr. 64, Kaunas, LT-51302 

+370 613569874

marijav@gmail.com 

PRETENDUOJAMA Į      Administracijos sekretorė 

DARBINĖ PATIRTIS   

23/06/2008–dabar                      Biuro tarnautoja 
UAB „Buhalterijos pasaulis“,  Kaunas (Lietuva) 
Apskaitos valdymas naudojant įvairias apskaitos 
programas, pvz.:  TAS books, Sage, Micropay. 

Įvairių programinių paketų naudojimas, tokių kaip: 
Microsoft Word, Outlook, Powerpoint, Excel ir Access 
teikti ir valdyti korespondencijai, duomenų bazėms ir 
pristatymams
Ad hoc ataskaitų rengimas ir kitos atsakomybės. 

Susirinkimų organizavimas, pvz. kvietimų išdalijimas, 
salės užsakymas, svečių priėmimas . 

Minučių fiksavimas susitikimų metu. 

IŠSILAVINIMAS IR MOKYMAS   

01/09/2011–18/06/2014      Apskaitos administravimo pažymėjimas    
Kauno kolegija, Kaunas (Lietuva)
 
1 metai
▪  Verslo administravimas 
▪  Biuro gebėjimai 
▪  Įvadas į apskaitą 
▪  Įvadas į mokesčių sistemą 

1 metai
▪  Verslo valdymas 
▪  Apskaita pažengusiems 
▪  Mokesčių Sistema pažengusiems

Curriculum Vitae



ASMENINĖS SAVYBĖS                

 Gimtoji kalba (os)      Lietuvių

Kita kalba(os)

              Prancūzų

Lygiai: A1 ir A2: Pradedantis vartotojas - B1 ir B2: 
Nepriklausomas vartotojas - C1 ir C2: Pažengęs vartotojas

Bendravimo gebėjimai      - Geri komunikaciniai įgūdžiai įgyti dirbant su skirtingais 
kolegomis ir klientais dabartinėje pozicijoje  
- Puikūs rašymo įgūdžiai naudojami kasdieninėje 
veikloje el. paštui ir korespondencijai bei ataskaitoms 
formuoti. 

Organizaciniai/ vadybiniai 
gebėjimai 

- Puikūs organizaciniai ir laiko valdymo įgūdžiai įgyti 
darbo „Buhalterijos pasaulyje“ metu, kur turėjau valdyti 
keletą trumpus terminus turinčių veiklų.  

Profesiniai susiję gebėjimai     - Patirtis naudojantis apskaitos programomis TAS Books, 
Sage ir Micropay
- Geros darbo ir praktinės žinios apie pelną ir kompanijos 
mokesčius, bei VAT taikymą ir atstatymą. 
- Darbo užmokesčio administravimo ekspertė, kas 
mėnesį atliekanti darbo užmokesčio mokėjimus 50 
darbuotojų. 
- Įvairių Microsoft programinio paketo ( Word, Outlook, 
Excel, Powerpoint ir Access ) programų naudojimo 
ekspertė.

Skaitmeninės kompetencijos 

Europos kompiuterinio raštingumo pažymėjimas 2012 

Kiti įgūdžiai                                      - Pirmosios pagalbos pažymėjimas 
- Entuziastinga bėgikė kartu su vietiniu bėgikų klubu dalyvavau 
5 pusmaratoniuose, o šiuo metu treniruojuosi Londono 
maratonui. 
-Aš dirbu prie telefono linijų ir esu baigusi vaikų apsaugos 
mokymus. 

Vairuotojo pažymėjimas      B
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SUPRATIMAS

SAVĘS VERTINIMAS 

Klausymas

Informacijos 
apdorojimas

A2

Nepriklausomas 
vartotojas

Pažengęs 
vartotojas

Pažengęs 
vartotojas

Pradedantis 
vartotojas

Pradedantis 
vartotojas

B2 B1 A2 A2

Skaitymas

Bendravimas

Informacijos
pateikimas

Saugumas
Problemų 

sprendimas 

Bendravimas
žodžiu

Turinio 
kūrimas

KALBĖJIMAS RAŠYMAS



�is projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 
�is leidinys [prane�imas] atspindi tik autoriaus po�i�r�, 
tod�l Komisija negali b�ti laikoma atsakinga u� bet kok� 
jame pateikiamos informacijos naudojim�.


