
PRAKTIKA IT SPECIALISTUI (-EI). VILNIUS, LIETUVA  

Praktikos pobūdis: 

• IT techninės bei programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas; 

• IT techninės bei programinės įrangos gedimų nustatymas ir jų šalinimas; 

• Vartotojų konsultavimas IT įrangos naudojimo klausimas; 

• Suformuotų techninių užduočių vykdymas; 

• Informacijos paieška, analizavimas, sisteminimas bei išvadų suformulavimas ir pateikimas; 

• Prisidėjimas prie naujoviškų sprendimų parinkimo bei testavimo (IT procesų valdymo sistema, 

vaizdo konferencijos, mobilių įrenginių valdymas ir kt.). 

Reikalavimai: 

• Windows operacinių sistemų diegimas; 

• Programinės įrangos išmanymas;  

• Techninės kompiuterinės įrangos žinios; 

• Anglų kalbos įgūdžiai; 

• Analitinis mąstymas ir problemų sprendimas; 

• Puikūs bendravimo įgūdžiai; 

Įmonė siūlo: 

• Darbą profesionalioje komandoje; 

• Galimybę sparčiai tobulėti profesinėje srityje (didelė įvairovė ambicingų projektų); 

• Asmeninės iniciatyvos laisvę (sveikas balansas procedūrų ir savarankiškumo); 

• Darbą naujoje bendrovės būstinėje (sporto klubas, vaikų kambarys, bistro); 

• Sveikatos draudimą ir kitas motyvacines priemones. 

 Download offer as PDF 

 

https://careers.aviasg.com/en/download-pdf/NLG92XLAXoDDWv84SDAzmw==


PRAKTIKA VERSLO PROCESŲ SKAITMENIZAVIMO, AUTOMATIZAVIMO ANALITIKUI (-EI). VILNIUS, 

LIETUVA 

Praktikos pobūdis: 

• Identifikuoti verslo procesus, tinkamus skaitmenizavimui/automatizavimui/robotizavimui; 

• Peržiūrėti ir analizuoti procesus, vertinant rizikos veiksnius ir sąsajas su kitais procesais ar 

sistemomis, bei teikti procesų efektyvinimo rekomendacijas verslo procesų savininkams; 

• Vertinti procesus, siekiant nustatyti skaitmenizavimo/automatizavimo/robotizavimo galimybes 

ir naudas; 

• Rinkti ir dokumentuoti procesų reikalavimus skaitmenizavimui/automatizavimui/robotizavimui ; 

• Glaudžiai bendradarbiauti su programuotojų komanda, siekiant užtikrinti, jog procesų 

skaitmenizavimo/automatizavimo/robotizavimo reikalavimai yra tinkamai įgyvendinami; 

  

Reikalavimai 

• Geros MS Office žinios; 

• Turi patirties naudojantis procesų braižymo ir valdymo įrankiais (BPMN) (privalumas); 

• Išmanai Informacines technologijas; 

• Gebi sisteminti, apibendrinti informaciją, mąstai analitiškai; 

• Anglų kalbos žinios 

• Esi komunikabilus. 

Įmonė siūlo: 

• Galimybę įgauti praktikos didelėje tarptautinėje aviacijos įmonėje; 

• Išmokti, pažinti ir suprasti aviacijos "virtuvę"; 

• Galimybę prisidėti prie inovacijų ir įmonės procesų skaitmenizavimo; 

• Susipažinti su jaunatvišku ir daugiakultūriniu kolektyvu; 

• Susipažinti su kitų sričių specialistais; 

• Turėti realias galimybes įsidarbinti praktikai pasibaigus; 

• Praktiką moderniame ofise (su sporto klubu, bistro, nemokama kava/arbata) 

 Atsisiųsti darbo pasiūlymą 

 

https://careers.aviasg.com/lt/download-pdf/YeBLSqvSkRisi7QIh9mftg==


PRAKTIKA RPA/POWER PLATFORMOS INŽINIERIUI (-EI)/ DVS INŽINIERIUI (-EI). VILNIUS, LITHUANIA 

Praktikos pobūdis: 

• Pagalba departamento kolegoms; 

• Esamų funkcionalumų priežiūra, vystymas ir klaidų taisymas; 

• Nuolatinis veiklos procesų tobulinimas, skaitmenizavimas ir automatizavimas; 

• Darbas su RPA technologija (Power Automate Desktop); 

• Procesų skaitmenizavimas su PowerApps, Power Automate, SharePoint. 

  

Reikalavimai 

• Domėjimasis IT, RPA ir procesų skaitmenizavimu technologijomis; 

• HTML, SQL žinios būtų privalumas 

• Analitinis, loginis mąstymas 

• Anglų kalbos žinios 

  

Įmonė siūlo: 

• Galimybę įgauti praktikos didelėje tarptautinėje aviacijos įmonėje; 

• Išmokti, pažinti ir suprasti aviacijos "virtuvę"; 

• Galimybę prisidėti prie inovacijų ir įmonės procesų skaitmenizavimo; 

• Susipažinti su jaunatvišku ir daugiakultūriniu kolektyvu; 

• Susipažinti su kitų sričių specialistais; 

• Turėti realias galimybes įsidarbinti praktikai pasibaigus; 

• Praktiką modernioje bendrovės būstinėje (su sporto klubu, bistro, nemokama kava/arbata) 

 Download offer as PDF 

 

https://careers.aviasg.com/en/download-pdf/NPMwq9d4mbHZeivmGv57gA==

