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Praktikantas (-ė) pardavimų ir plėtros skyriuje 

Organizacijos 
pavadinimas: UAB „EL. SPRENDIMAI“ 

Apie įmonę : 

El. SPRENDIMAI siūlo platų paslaugų spektrą, apimantį nuo domeno registravimo, 
svetainių talpinimo (Hosting) paslaugų, iki interneto svetainių optimizavimo paieškos 
sistemoms (SEO) ar Google AdWords reklamos. 

Šiuo metu kompanija EL. SPRENDIMAI ieško iniciatyvių, entuziastingų, empatiškų ir 
drąsių, siekiančių mokytis ir tobulėti studentų, norinčių atlikti mokamą 
praktiką sėkmingai veikiančioje ir  teikiančioje estetinius internetinius svetainių, 
individualius elektroninių parduotuvių kūrimo sprendimus įmonėje, pardavimų ir plėtros 
skyriuje. 

 

Internetinis 
adresas: www.esprendimai.com 

Darbo pobūdis: 

Praktikos metu Jūs turėsite išskirtinę galimybę: 

• susipažinti su įmonės veikla ir valdymo principais; 

• susipažinti su el. verslo kūrimo principais, procedūromis; 

• susipažinti su viešųjų ryšių principais ir taikymu el. erdvėje; 

• susipažinti su pardavimų ir plėtros skyriaus darbo specifika; 

• susipažinti su skambučių centro ir klientų paieškos procedūromis; 

• gauti praktinius skambučių centro mokymus ir atlikti klientų analizę; 

• išmokti dirbti su vidinėmis internetinėmis kūrimo ir redagavimo bei taikymo, CRM, 
buhalterinėmis - Navision, Rivilė, programomis; 

• išmokti sklandžiai bei operatyviai organizuoti susitikimus; 

• galimybę su įmonės direktoriumi vykti į susitikimus pas Lietuvos didžiausių kompanijų 
vadovus; 

• išmokti sudaryti vietinės ir tarptautinės aplinkos teisines, bendradarbiavimo sutartis; 



• galimybę dirbti su Lietuvos, NVS, Skandinavijos, JAV rinkų dalyviais; 

• atlikti kitas užduotis, atitinkančias praktikos reikalavimus ir įmonės poreikius. 

Skelbimo data: 2016-04-22 

Pasiūlymas / 
skelbimas galioja 
iki: 

2016-12-31 

Miestas: Vilnius 

Reikalavimai: 

Atlikti praktiką priimsime studentus, kurie: 

• Turi trišalę praktikos sutartį iš mokymo įstaigos; 

• Nori mokytis ir tobulėti bei įgyti daugiau žinių ir patirties pardavimų / plėtros / el. prekybos 
srityje; 

• Yra atsakingi, kruopštūs, punktualūs; 

• Turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office); 

• Puikiai moka lietuvių kalbą. 

•  

Siūloma: 

Studentams, atliekantiems pas mus praktiką, galime pasiūlyti: 

• Praktišką, atsakingą, įdomų ir turiningą praktikos laikotarpį; 

• Įmonės renginius ir skanią kavą; 

• Gerą kolektyvo mikroklimatą ir kolegų draugišką palaikymą; 

• Galimybę įgyti naudingos patirties dirbant su elektroninės erdvės kūrimo projektais tiek 
Lietuvos, tiek užsienio rinkose; 

• Gabiausiems studentams pasiūlysime darbo vietą praktikos pabaigoje. 

•  

Kontaktai: Jei susidomėjote UAB “El. sprendimai” mokamos darbo praktikos pasiūlymu, siųskite 
savo CV su nuoroda „PRAKTIKA“ el. paštu: erikas.siudikas@elsprendimai.com 

	
 
 


