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Chronologinio gyvenimo aprašymo pavyzdys

GYVeniMO APRAŠYMAs

VARDAS, PAVARDĖ Vardenis Pavardenis
GIMIMO DATA 1984-01-01
GYVENAMOJI VIETA Saulėtekio al. 19-19, Vilnius
TELEFONAS +370 6  111 1111
EL. PAŠTAS vardenis.pavardenis@gmail.com

SIEKIAMAS DARBAS Analitiko darbas, kurį dirbdamas galėčiau panaudoti savo darbinę patirtį ir 
išsilavinimą statistikos srityje. 

IŠSILAVINIMAS
2009 09–2011-06 Vilniaus universitetas. statistikos magistro laipsnis 

Mokymo programos kursai: daugiamatė statistika, išgyvenamumo analizė, 
neuroniniai tinklai, funkcinė analizė, evoliuciniai algoritmai, nuoseklioji 
analizė, kokybinių sprendimų modeliai.

2005 09–2009 06 Vilniaus universitetas. statistikos bakalauro laipsnis 
 Mokymo programos kursai: aukštoji matematika, statistika, matematinė 

analizė, informatika, objektinis programavimas, ekonomika, sociologija, 
sistemų teorija, optimizavimo metodai, anglų kalba.

DARBO PATIRTIS
2009 10–2011 03 uAB „sittY Lt“ – prekybos centrų (PC) valdymo ir plėtros bendrovė.
 Asistentas-analitikas Finansų departamento Analizės ir IT skyrius:

• rinkau, tikrinau ir analizavau PC veiklos (apyvarta, čekiai, srautai) ir 
finansinius (nuomos pajamos, komunaliniai mokesčiai) duomenis;

• ruošiau PC veiklos rodiklių ataskaitas, jas teikiau PC vadovams, 
valdybai;

• rūpinausi tikslių duomenų įkėlimu į duomenų bazes, jų adminis-
travimu;

• bendravau su klientais siekdamas išsiaiškinti jų poreikius, konsultavau.
PRAKTIKA
2009 02–2009 05 uAB „BeLL“ – tarptautinė nekilnojamojo turto (NT) bendrovė.
 Vertintojo padėjėjas Turto vertinimo departamente:

• atlikau profesinę praktiką (rašiau bakalauro darbą NT kainų tema);
• dalyvavau NT objektų apžiūrose, ruošiau turto vertinimo ataskaitas;
• analizavau ir sisteminau NT objektų ir vertinimo veiklos duomenis.

KALBOS Lietuvių – gimtoji; anglų – kalbu ir rašau gerai; rusų, lenkų – galiu susikalbėti
DARBAS KOMPIUTERIU Laisvai dirbu „MS Windows“, „MS Office“, „Navision“, SAS, SQL, „Visual Basic“
ASMENINĖS SAVYBĖS Pareigingas, kruopštus, dėmesingas, iniciatyvus, imlus naujovėms
POMĖGIAI Sportas, informacinės technologijos, kryžiažodžiai
REKOMENDACIJOS Pateikiamos pareikalavus
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Funkcinio gyvenimo aprašymo pavyzdys

GYVeniMO APRAŠYMAs

VARdAs, PAVARdĖ VARdenĖ PAVARdenĖ
GIMIMO DATA 1988-01-19
ADRESAS Saulėtekio g. 33-2, Vilnius
TELEFONAS +370 6  111 1112
EL. PAŠTAS vardene.pavardene@gmail.com  

TIKSLAS Projektų vadovo asistentės darbas leidykloje „XT“, kurį
 dirbdama galėčiau panaudoti savo gebėjimą dirbti sistemingai ir
 kruopščiai, domėjimąsi literatūros naujovėmis įvairiose srityse.
KOMPETENCIJOS

Veiklos planavimas / Planavau, organizavau ir įgyvendinau 98 Lietuvos ir ES 
organizavimas finansuojamų projektų duomenų suvedimą į informacinę sistemą, 
 organizavau projektų vykdytojams mokymus pagal nustatytus  
 grafikus.  

Informacijos pristatymas žodžiu Rengiau ir vedžiau naudojimosi informacine sistema
 mokymus ES finansuojamų projektų vykdytojams.

Bendradarbiavimas ir darbas Konsultavau ES finansuojamų projektų vykdytojus projektų komandoje                                                                   
 duomenų suvedimo į informacinę sistemą klausimais. Dirbau 
 informacinės sistemos tobulinimo komandoje teikdama  
 pasiūlymus, kaip gerinti programą. 

Kruopštumas, atidumas Kruopščiai, kokybiškai suvedžiau kokybinius ir kiekybinius
 duomenis į informacinę sistemą, analizavau kokybinius ir 
 kiekybinius duomenis bakalauro darbo
 empiriniuose tyrimuose.

Darbo kompiuteriu įgūdžiai Gerai moku naudotis „Microsoft Office“ programomis („Word“, „Excel“,
 „PowerPoint“), įvairiomis paieškos sistemomis internete.           
 
Kalbos Lietuvių – puikiai, anglų – labai gerai.

PATIRTIS

2010 m. rugsėjis–2011 m. spalis Europos socialinio fondo agentūra, 
 Projektų administravimo departamento asistentė.
 
IŠSILAVINIMAS
 
2007 m. rugsėjis–2011 m. birželis Vilniaus universitetas, Komunikacijos  fakultetas. Įgytas 
 informacijos vadybos bakalauro laipsnis.

POMĖGIAI   Literatūra: domiuosi ir renku informaciją apie įvairių sričių leidinius, 
    skaitau grožinę, mokslinę ir kt. literatūrą.
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Mišriojo (funkcinio ir chronologinio) gyvenimo aprašymo pavyzdys

GYVeniMO APRAŠYMAs

VARdAs, PAVARdĖ Vardis Pavardis
GiMiMO dAtA 1982-10-15
AdResAs Žirmūnų g. 1-100, Vilnius         
teLeFOnAs  +370 6 111 1113
eL. PAŠtAs vardis@pavardis.lt

dARBO tiKsLAs
 Pardavimo vadovo darbas

dARBO PAtiRtis
 Nuo 2004 m. gegužės iki dabar – UAB „KTS automobiliai“.
 Pardavimas – parduodu logistikos paslaugas verslo klientams Lietuvoje, per dvejus  
 metus padidinau pardavimo mastą daugiau nei 50 procentų, sėkmingai įdiegiau naujas  
 paslaugų grupes.
 Vadovavimas – vadovauju 8 pardavimo specialistų komandai, rengiu pardavimo planus ir  
 kontroliuoju jų įgyvendinimą, vedu mokymus ir konsultuoju pardavimo klausimais. 
 Rinkos analizė – periodiškai analizuoju rinkos tendencijas ir konkurentų vykdomus projektus,  
 rengiu rinkos analizės ataskaitas vadovybei ir teikiu jai rekomendacijas dėl naujų paslaugų  
 įvedimo ir kainų politikos.
 Reklama – rengiu reklamos biudžeto planus, vadovauju kuriant leidinių apie mūsų paslaugas  
 maketus ir dizainą, parenkant nuotraukas ir aprašymus, derinant produktų specifikacijas,  
 koordinuoju su reklamos agentūra viešųjų ryšių akcijas. 
 Buhalterija – tvarkau pirminę apskaitą, rengiu finansines ataskaitas, tvirtinimus, pranešimus  
 apie pajamų mokesčius, mėnesinius atlyginimus, rengiu važtaraščius, mokėjimų ir įplaukų  
 sąskaitas.
 Pirkimas – pirkau biuro įrangą ir aprūpinau visais reikmenimis 10 asmenų biurą.
 Informacinės technologijos – sisteminu ir analizuoju pardavimo ir finansų informaciją, 
 naudodamas Microsoft Office programas Word Excel, Access. 

iŠsiLAViniMAs
 2000 m. rugsėjis–2004 m. birželis. Vilniaus kolegija. Įgytas verslo valdymo bakalauro laipsnis. 

KALBOs
 Laisvai moku kalbėti, skaityti ir rašyti anglų ir rusų kalbomis.

Į ką reikia atkreipti dėmesį rengiant gyvenimo aprašymą? 

Atlikdami pirminę kandidatų duomenų analizę, darbdaviai ar atsakingi už atranką darbuo-
tojai kandidatų gyvenimo aprašymuose neskaito visko. Jie peržvelgia gyvenimo aprašymus per 
maždaug 30 sekundžių, ieškodami pagrindinės informacijos ir reikšminių žodžių. Toliau pateikia-
mi svarbiausi gyvenimo aprašymo ypatumai (Krannich, Banis, 2006):


