
 

 

IT SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė) – TESTUOTOJAS (-A) 

(praktikos pozicija) 

Kviečiame atlikti praktiką įmonėje prisidedant prie kokybiško IT sistemų 

funkcijų kūrimo ir sklandaus proceso (angl. workflow) užtikrinimo. 

Praktikos trukmė 2-3 mėnesiai su galimybe pratęsti. 

Pagrindinės atsakomybės 

• Įmonės internetinės svetainės ir socialinių tinklų turinio kūrimas ir 

administravimas. 

• Bendradarbiavimas su išorinėmis agentūromis. 

• Naujienlaiškių įmonės klientams ir darbuotojams kūrimas ir 

administravimas. 

• Rinkos apžvalgų rengimas ir adaptavimas vidiniams ir išoriniams 

komunikacijos kanalams. 

• Komandinis darbas su kitais įmonės padaliniais, siekiant įgyvendinti 

rinkodaros tikslus. 

• Pagalba įgyvendinant kitus rinkodaros ir komunikacijos projektus. 

Reikalavimai pozicijai 

• Praktikai galėsi skirti bent 3 valandas per dieną. 

• Turi programavimo pagrindus (PHP, MySql). 

• Gali pasigirti struktūriniu, analitiniu mąstymu. 

• HTML žinios - privalumas. 

• Užsienio kalbų mokėjimas (anglų, rusų, lenkų) - privalumas. 

 

Savo CV ir motyvacinį laišką siųsti el. paštu: info@nodbaltic.com . 

 

UAB „NOD Baltic“, oficialus ESET prekės ženklo atstovas Lietuvoje ir Latvijoje. Jau 

daugiau nei 30 metų ESET kuria rinkoje lyderio poziciją užimančius kibernetinio 

saugumo sprendimus ir paslaugas verslo ir namų vartotojams visame pasaulyje. 

www.eset.lt  
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PHP PROGRAMUOTOJAS (-A)  

(praktikos pozicija) 

Kviečiame atlikti praktiką įmonėje prisidedant prie kokybiško IT sistemų 

funkcijų kūrimo. Galimas darbas iš namų. 

Praktikos trukmė 2-3 mėnesiai su galimybe pratęsti. 

Pagrindinės atsakomybės 

• Prisidėti prie IT sistemų projektavimo ir vystymom taikant php, docker, 

github technologijas. 

Reikalavimai pozicijai 

• Turi php pagrindus, supranti objektinio programavimo principus. 

• Supranti kaip veikia API. 

• Turi Github pagrindus. 

• Turi MariaDB/MySQL pagrindus. 

• Gali greitai įsisavinti naujas programas. 

• Supranti anglų kalbą. 

• Esi atkaklus, nori tobulėti ir turi vidinį užsispyrimą išspręsti iškilusią 

problemą. 

•  

Savo CV ir motyvacinį laišką siųsti el. paštu: info@nodbaltic.com . 

 

UAB „NOD Baltic“, oficialus ESET prekės ženklo atstovas Lietuvoje ir Latvijoje. Jau 

daugiau nei 30 metų ESET kuria rinkoje lyderio poziciją užimančius kibernetinio 

saugumo sprendimus ir paslaugas verslo ir namų vartotojams visame pasaulyje. 

www.eset.lt  
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