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DiDžiausia įmonių grupės „Litana“ vert ybė – jos Darbuotojai,
kuriais mes DiDžiuojamės

Daugiau kaip 1300 grupės „Litana“ ekspertų yra pasirengę pasidalinti savo sukaupta patirti-
mi ir žiniomis su jaunais specialistais, kurie savo karjeroje žengia pirmuosius žingsnius bei 
nori semtis patirties ir tapti perspektyviais profesionalais.
Kviečiame visus studentus, norinčius atlikti praktiką, kurios metu ne tik labiau suvoksite savo 
profesiją, bet ir turėsite puikią galimybę daugiau sužinoti apie pačią kompaniją bei susipa-
žinti su jos darbuotojais.
Drąsiai siūlykite savo kandidatūrą į tokias pareigas, į kurias norėtumėte įsigilinti praktikos 
metu. 

personalas@litana-group.com

Praktikos ir karjeros galimybės

www.litana-group.com

Siųskite savo gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir motyvaciniu laišku el. paštu



Statybos kompanija

Jūsų sėkmei

Generalinio direktoriaus pavaduotoja personalo klausimams Diana Zarumskienė

Generalinio direktoriaus pavaduotoja personalo klausimams Diana 
Zarumskienė džiaugiasi sėkmingai vykdoma studentų pritraukimo į 
įmonę programa. Įmonių grupė „Litana“ statybos inžinerijos specialy-
bės studentams suteikia galimybę atlikti praktiką tiek Lietuvoje, tiek 
kitose Skandinavijos šalyse statomuose objektuose.

i š t r a u ko s  i š  s t u d e n t ų,  at l i e k a n č i ų  į m o n ė j e  p r a k t i k ą ,  at s i l i e p i m ų : 
„Džiaugiuosi galimybe susipažinti su statybos verslu bei mokytis iš šios srities specialistų, dalyvaujant visose 

statybos stadijose... “ 
„Čia praktikantai yra vertinami, jiems suteikiamos visos galimybės tereikia jomis pasinaudoti.“

Kadangi mes į praktiką atliekančius studentus žiūrime kaip į potencialius būsimus įmonės darbuoto-
jus, jie, kaip ir visi naujai priimami darbuotojai, praktiką pradeda nuo darbų saugos ir priešgaisrinės 
saugos įvadinių mokymų bei tiekimo, planavimo ir kitų skyrių atstovų supažindinimo su kompanijoje 
vykstančiais procesais.

Svajūnui Gudžiui, kaip Erasmus programos studentui, po sėkmingai 
atliktos praktikos objekte statomame Švedijoje, buvo pasiūlyta darbo 
vieta įmonėje „Litana“.
Projektų vadovo asistentas Svajūnas Gudžius

www.litana-group.com


