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PRAKTIKA
MOKYMO CENTRE IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOJE
UAB „Verslo Aljansas“ – viena iš rinkos lyderių, teikianti paslaugas darbuotojų saugos
ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos, statybos ir elektros inžinerijos srityse, atliekanti profesinės
rizikos vertinimą darbo vietose, vykdanti tęstinius profesinius darbuotojų mokymus bei
sertifikuojanti šilumos ir elektros sektoriaus darbuotojus, diegianti kokybės vadybos sistemas.
Mūsų darbuotojų profesionalumą vertina daugelis Lietuvos stambiųjų įmonių.
Inovatyvus požiūris į verslą, atsakomybė ir pagarba klientui, kompetentingi sprendimai ir kokybiškai
bei laiku atliekamas darbas leidžia įgyti pasitikėjimą ir užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo
ryšius.
Aukštą atliekamų paslaugų kokybę užtikrina sertifikuota kokybės vadybos sistema,
atitinkanti standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus bei akredituotos Fizikinių tyrimų
laboratorijos KVS, atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

UAB „Verslo Aljansas“ kviečia studentus tapti mūsų profesionalios
komandos dalimi ir atlikti praktiką
Praktikos aprašymas:


Suaugusiųjų formaliųjų ir neformaliųjų profesinių mokymų organizavimas, mokymo proceso
bei dokumentų administravimas, suvestinių ruošimas.



Šilumos ir elektros energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo procesas, informacijos
sisteminimas, dokumentų administravimas.

Praktikos trukmė: 1-3 mėn. (trukmė ir pradžia pagal susitarimą).
Reikalavimai praktikanto kvalifikacijai: kruopštumas, atidumas, atsakingumas, geri darbo
kompiuteriu (MS Office) įgūdžiai.
Darbo vieta: Raudondvario pl. 131B, Kaunas.
Siūlome puikią galimybę įgyti naudingos praktinės patirties profesionalų komandoje
bei tinkamai pasiruošti darbo rinkai.
Kontaktinis asmuo: personalo ir projektų vadovė Gailutė Laškovė
Tel. 8 686 83530
El. paštas. g.laskove@versloaljansas.lt

Kauno skyrius
Raudondvario pl. 131B
LT-47191, Kaunas
Tel. (8 37) 411088

Klaipėdos skyrius
Svajonės g. 40-201
LT-94101, Klaipėda
Tel. (8 46) 272862

Panevėžio skyrius
J. Janonio g. 1
LT-35101, Panevėžys
Tel. (8 45) 598600

Šiaulių skyrius
Pramonės g. 2D
LT-78147, Šiauliai
Tel. (8 41) 430552

Tauragės skyrius
Dariaus ir Girėno g. 9
LT-72216, Tauragė
Tel. (8 446) 52414

Utenos skyrius
Metalo g. 3
LT-28216, Utena
Tel. (8 389) 50856

Vilniaus skyrius
Vytenio g. 54
LT-03229, Vilnius
Tel. (8 5) 2135230

