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Siūlome praktiką IT inžinierių komandoje studentui (-ei), 

kuris (-i) domisi kompiuterine įranga: 

Pažadame, kad praktikos metu: 

• susipažinsi su IT inžinieriaus darbu;

• paruoši ne vieną kompiuterį darbui; 

• teorines žinias pritaikysi praktikoje; 

• sulauksi pagalbos iš patyrusių kolegų; 

• dirbsi lanksčiu darbo grafiku. 

Mums puikiai tinki, jeigu Tu: 

• mokaisi IT srityje; 

• pats (-i) remontuoji savo kompiuterį:) 

• atsakingai ir kruopščiai atlieki užduotis. 

Praktikos pradžia ir trukmė: pagal susitarimą. 

Tavo būsimasis skyrius: draugiški kolegos, visuomet pasiruošę padėti! 

„Blue Bridge“ teikia visą IT infrastruktūrą apimančias IT paslaugas. Mūsų tikslas – sukurti IT, kuris išlaisvina verslo
augimą ir sukuria pridėtinę vertę Jūsų galutiniams naudotojams. „Blue Bridge“ komanda – tai 200 IT profesionalų, kurie
specializuojasi debesų kompiuterijos, kibernetinio saugumo, IT priežiūros, DevOps ir kitose srityse.

Susidomėjai? Turi klausimų? Kreipkis el. paštu jurgita.grebliauske@bluebridge.lt ar tel. nr. 865095789
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Kviečiame dirbti: Klientų aptarnavimo vadybininką (-ę) (Helpdesk)

Ieškome žmogaus, kuris su užsidegimu imtųsi:

• registruoti klientų kreipinius bei įrangos gedimus sistemose;

• nukreipti užregistruotus kreipinius atitinkamiems specialistams ir koordinuoti jų sprendimą;

• užtikrinti, kad būtų įvykdyti SLA įsipareigojimai;

• konsultuoti klientus baziniais IT klausimais;

• užsakyti įrangą iš tiekėjų.

Būtų puiku, jei Tu:

• gali dirbti slenkančiu grafiku;

• įgijai išsilavinimą/vis dar mokaisi IT srityje arba turi panašaus darbo patirties;

• turi puikius organizacinius, bendravimo ir kritinių situacijų valdymo įgūdžius, kitaip tariant gali susikalbėti su 
"įvairaus plauko" žmonėmis;

• esi atsakingas (-a) ir kruopštus (-i);

• moki anglų kalbą.

Tavo būsimi kolegos – tie, kuriais galima pasitikėti!

Darbo užmokestis nuo 1000 - 1300 EUR (bruto), galutinis darbo užmokestis priklauso nuo turimos darbo patirties, žinių 
ir kompetencijų.

„Blue Bridge“ teikia visą IT infrastruktūrą apimančias IT paslaugas. Mūsų tikslas – sukurti IT, kuris išlaisvina verslo
augimą ir sukuria pridėtinę vertę Jūsų galutiniams naudotojams. „Blue Bridge“ komanda – tai 200 IT profesionalų, kurie
specializuojasi debesų kompiuterijos, kibernetinio saugumo, IT priežiūros, DevOps ir kitose srityse.

Susidomėjai? Turi klausimų? Kreipkis el. paštu jurgita.grebliauske@bluebridge.lt ar tel. nr. 865095789
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