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Organizatorius
Kauno technologijos universitetas

Data 

2017 m. spalio 17 d. (antradienis)

Laikas 
10:00 – 16:00

Vieta 

Kauno ,,Žalgirio” arena 
(Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas)

Internetinė svetainė 
studentams.ktu.edu/karjeros-dienos

KTU „Wanted“ 
karjeros 
dienos 2017

KTU „WANTed“ karjeros dienos 2017 – 

tai didžiausia Baltijos šalyse studentų ir įmonių atstovų kar-
jeros kontaktų mugė. Tryliktus metus organizuojamas ren-
ginys tūkstančiams studentų ir absolventų padėjo sėkmin-
gai žengti į darbo rinką, o įmonių ir organizacijų atstovams 
rasti gabiausius ir perspektyviausius ateities darbuotojus.

Renginys skirtas įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms 
prisitraukti talentus, ir studentams bei absolventams, norin-
tiems susirasti praktikos, darbo vietą, baigiamojo projekto 
temą, išgirsti ekspertų pranešimus, susipažinti su inovacijo-
mis ir ateities darbo rinkos tendencijomis.



Sveikinimo žodis

Karjera – tai nuolatinis kilimas, aprėpiantis asmeninį augi-
mą, profesinį tobulėjimą, žadantis nenutrūkstamą naujų ži-
nių ir patirčių srautą. Kaip ir bet kuris į konkretų tikslą orien-
tuotas veiksmas ar procesas, ji turi aiškų savo pradžios 
tašką. Esu tikras, kad Tau juo taps KTU „WANTed“ karjeros 
dienos 2017. 

Šis jau tryliktą kartą solidžias šalies įmones, geidžiamus 
darbdavius, mokslo ir verslo lyderius, geriausiai darbo rin-
kos tendencijas išmanančius ekspertus sutelkiantis rengi-
nys Tau įrodys, kad pasiekti ir rasti tai, ko nori, yra daugiau 
nei realu. Ir visai nesvarbu, ar šis noras susijęs su pirmuoju 
darbo pasiūlymu, trokštama praktikos vieta, dominančia 
specialybe ar tiesiog ilgai ieškotu atsakymu į rūpimą klau-
simą. 

Tad būk aktyvus, reikšk savo norus ir juos realizuok. 
Savo karjeros trajektorija aukštyn pradėk judėti jau dabar!

Rektorius Petras Baršauskas



Renginio
programa

10:00 

Renginio atidarymas. (pagrindinė renginio scena)

10:30–16:00 

Karjera. 

Studentų ir įmonių, 
organizacijų kontaktų mugė
(pagrindinė salė): 

lankymasis dalyvių stenduose, kontaktų mainai, 
darbo pokalbiai, praktikos ir darbo vietų, 
baigiamųjų projektų temų pasiūlymai.

10:30–16:00 

Ugdymas. 

„Inovacijų alėja” 
(nulinis aukštas): 

dalyvaujančių įmonių ir organizacijų darbo ir 
ugdymo inovacijų pristatymas, „Small Talks” 
pranešimai, „Job Wall”, nemokamos „Make 
your CV WANTed” konsultacijos.

11:00–16:00 

Įkvėpimas. 

Konferencija „WANTed Talks” 

(amfiteatras): 

įkvėpiančių ir motyvuojančių pranešimų erdvė 
siekiantiems pažinti ir suprasti darbo rinkos 
tendencijas, ateities darbuotojo kompetencijų, 
žinių ir gebėjimų svarbą.

15:00–16:00 

Renginio uždarymas. 

Interaktyvi muzikinė paskaita su J. Didžiuliu.
(pagrindinė renginio scena) 



Konferencijos
programa

11:00–11:30

Moderatoriaus Martyno Starkaus įvadinis pranešimas
Kaip kelionėse sutikti žmonės ir užmegzti ryšiai 
gali turėti įtakos tavo gyvenimui?

Martynas Starkus – keliautojas, televizijos laidų ir 
renginių vedėjas, žurnalistas

11:30–12:00

„Google“ sukurta platforma „Digital Garage“: 
skaitmeninė karjera dabar ir visada

Paulius Milišauskas – lektorius, įmonės „Soundest“ 
klientų aptarnavimo vadovas

12:00–13:00 

Pertrauka

13:00–13:30

Kaip technologijų amžius pakeis darbo rinką 
ir darbdavių poreikius?

Kęstutis Jablonskis – energetikos ir automatikos 
technologijų bendrovės ABB padalinio Lietuvoje 
vadovas

 
13:30–14:00

Negailestingos Silicio slėnio pamokos: 
kaip „parduoti“ save? „LinkedIn“ atvejis

Justinas Taruška – JAV Silicio slėnyje įsikūrusio 
akseleratoriaus „The Alchemist Accelerator“ 
alumnas, įmonių „Nando“ ir „Chemcentras“ 
plėtros ir pardavimų vadovas

14:00–14:30

Hollister: employee-owned company that is 
making a difference in employees’ lives

Kentas H. Eckstromas – žmogiškųjų išteklių srities 
profesionalas, įmonės „Hollister” žmogiškųjų 
išteklių direktorius

14:30–15:00

Pertrauka

15:00–16:00 (pagrindinė renginio scena)

Kaip savo mėgstamą veiklą paversti verslu?

Jurgis Didžiulis – dainų autorius, atlikėjas, 
prodiuseris, visuomeninių procesų tyrinėtojas ir 
socialinių iniciatyvų aktyvistas.



Pranešėjai

Martynas Starkus

Kaip kelionėse sutikti 
žmonės ir užmegzti ryšiai 
gali turėti įtakos tavo
gyvenimui?
Vienas žymiausių Lietuvos keliautojų, televizijos laidų ir ren-
ginių vedėjas, žurnalistas, po kelionių aplink pasaulį para-
šęs penkias knygas, prodiusavęs dokumentinį filmą apie 
informacinį karą, sukūręs keletą vaidmenų kino filmuose. 
Martynas Starkus kartu su bendražygiu Vytaru Radzevičiu-
mi kūrė kelionių senu automobiliu videodienoraščius. 

Paulius Milišauskas 

„Google“ sukurta 
platforma „Digital Garage“: 
skaitmeninė karjera 
dabar ir visada
Skaitmeninės rinkodaros eksperto ilgametė patirtis apima 
efektyvų vadovavimą „Nike“, VKEKK, Lietuvos banko, „Eu-
rovaistinės“, „Kurk Lietuvai“ ir kitiems skaitmeninės rinko-
daros projektams. Šiuo metu Paulius vadovauja elektroninio 
pašto rinkodaros sistemos „Soundest“ klientų aptarnavimo 
padaliniui, o sukaupta patirtimi dalijasi vesdamas skaitme-
ninės rinkodaros mokymus, skaitydamas pranešimus kon-
ferencijose bei dėstydamas universitete.



Kęstutis Jablonskis 

Kaip technologijų amžius 
pakeis darbo rinką ir 
darbdavių poreikius?
Patyręs vadovas, sukaupęs didelę patirtį elektros ir auto-
matikos pramonėje, KTU alumnas Kęstutis šiuo metu yra 
technologijų milžinės ABB padalinio Lietuvoje vadovas, 
prieš tai 6 metus vadovavo vienam iš įmonės Baltijos šalių 
skyriui bei ėjo produktų pardavimo skyriaus Baltijos šalims 
vadovo pareigas. Kęstutis 2 metus dirbo ABB Baltijos šalių 
vidaus pardavimų vadovu bei automatikos produktų Balti-
jos šalims verslo skyriaus vadovu. 

Justinas Taruška 

Negailestingos Silicio slėnio 
pamokos: kaip „parduoti“ 
save? „LinkedIn“ atvejis
Justinas Taruška yra sukaupęs daugiau nei 10 metų patirtį 
B2B pardavimų segmente, veikdamas Europos bei JAV rin-
kose. Jis yra Silicio slėnyje įsikūrusio akseleratoriaus „The 
Alchemist accelerator“ alumnas, „Nando“ bei „Chemcen-
tras“ plėtros ir pardavimų vadovas, prekybos tinklo augin-
tiniams „Pet24“ bei platformos „Unboxed“ valdybos narys, 
KTU alumnas ir docentas-praktikas, „Salesclub“ B2B par-
davimų bendruomenės steigėjas.



Pranešėjai

Kentas H. Eckstromas 
Hollister: employee-owned 
company that is making a 
difference in employees’ 
lives
Kentas H. Eckstromas yra žmogiškųjų išteklių srities pro-
fesionalas, turintis didelę personalo valdymo ir žmogiškųjų 
išteklių funkcijų koordinavimo pasaulinėse įmonėse patirtį. 
Šiuo metu Kentas yra JAV bendrovės, pasaulinės medici-
ninės įrangos gamintojos ir paslaugų teikėjos „Hollister“, 
pradedančios veiklą Lietuvoje, žmogiškųjų išteklių vadovas.

Jurgis Didžiulis  

Kaip savo mėgstamą veiklą 
paversti verslu?
Socialinis „alchemikas“, švietėjas, visuomeninių procesų 
tyrinėtojas, socialinių iniciatyvų aktyvistas, dainų autorius 
ir atlikėjas. Apjungdamas muziką ir socialinius reiškinius, 
Kolumbijoje gimęs lietuvis įrodo, kad menininkas gali kur 
kas daugiau nei tik linksminti: jis gali transformuoti, šviesti 
ir įkvėpti. Jurgis Lietuvoje ir užsienyje garsėja kaip atviras, 
inovatyviai mąstantis atlikėjas, tradicinių pasirodymų stere-
otipus griaunantis pranešėjas ir aktyvistas, kuris savo idėjo-
mis lengvai užkrečia kitus.



Užrašams



KTU Karjeros ir ugdymo centras
Studentų g. 67, 205 kab. Kaunas
Tel. 8 37 321 330, Faks. 8 37 300 856
El.p karjera@ktu.lt
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