
Paslaugų valdymo skyriaus komanda laukia pozityvaus ir iniciatyvaus praktikanto (-ės), norinčio įgyti 
prasmingos patirties ir įgūdžių, pasidalinti savo idėjomis praktikoje. 

Pagrindinės praktikos užduotys: 

 Susipažinimas su esamomis LRTC technologijomis bei teikiamomis paslaugomis: LTE, Wifi, 

IPTV, Radijas ir Televizija. 

 Susipažinimas bei praktinis darbas su klientiniais incidentais: problemų sprendimas, vartotojų 
konsultacija, gedimų šalinimas. 

 Susipažinimas bei praktinis darbas su stebėjimo ir valdymo sistemomis. 

 Iš Tavęs tikimės: 

 Kad esi Telekomunikacijų/IT/Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos studijų paskutinių kursų 
studentas (-ė). 

 Turi Telekomunikacijų/IT pagrindus. 
 Esi motyvuotas (-a), žingeidus (-i), norintis (-i) mokintis  ir atsakingas (-a) 
 Domiesi naujausiomis technologijomis. 
 Praktikos metu nori dirbti su mumis petys į petį pilną darbo dieną (galimi ir kiti darbo laiko 

variantai). 

 

 
Gyvenimo aprašymo laukiame adresu karjera@telecentras.lt 
 
Daugiau infomacijos +370 616 0687 
 

mailto:karjera@telecentras.lt


 

 

AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras" 
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS, AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centras – viena iš didžiausią patirtį telekomunikacijų sri-

tyje turinti Lietuvos bendrovė. Diegdama pažangiausias ryšio technologijas bendrovė 

užtikrina radijo ir televizijos programų siuntimą visiems Lietuvos gyventojams, teikia 

duomenų perdavimo, telefonijos, interneto ir kitas paslaugas. 

 

 

Paslaugų valdymo skyriaus komanda laukia pozityvaus ir iniciatyvaus 
praktikanto (-ės), norinčio įgyti prasmingos patirties ir įgūdžių, pasidalinti 

savo idėjomis praktikoje. 

 

Pagrindinės praktikos užduotys: 

• Susipažinimas su esamomis LRTC technologijomis bei teikiamomis 

paslaugomis: LTE, Wifi, IPTV, Radija ir Televizija. 

• Susipažinimas bei praktinis darbas su klientiniais incidentais: 

problemų sprendimas, vartotojų konsultacija, gedimų šalinimas. 

• Susipažinimas bei praktinis darbas su stebėjimo ir valdymo 

sistemomis. 

 Iš Tavęs tikimės: 

• Kad esi Telekomunikacijų/IT/Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos 

studijų paskutinių kursų studentas (-ė). 

• Turi Telekomunikacijų/IT pagrindus. 

• Esi motyvuotas (-a), žingeidus (-i), norintis (-i) mokintis  ir 

atsakingas (-a) 

• Domiesi naujausiomis technologijomis. 

• Praktikos metu nori dirbti su mumis petys į petį pilną darbo dieną. 

Laukiame Tavo CV ir motyvacinio laiško! 

 
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „Paslaugų valdymo praktikantas (ė)“ el. paštu 

karjera@telecentras.lt 

https://www.cvbankas.lt/lietuvos-radijo-ir-televizijos-centras-siulo-darba/4-34506
https://www.cvbankas.lt/lietuvos-radijo-ir-televizijos-centras-siulo-darba/4-34506
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