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Įmonė „D.A. Korbut“, generalinis bendrovės  
„TimoCom Soft- und Hardware GmbH“ atstovas Lenkijoje, 
plėtodama bendradarbiavimą  
(profesinės praktikos srityje) siūlo: 

 ▪ galimybę įgyti profesinės patirties;
 ▪ praktiką tarptautinėje aplinkoje – įmonėje, kuri jau įsitvirtino rinkoje;
 ▪ nemokamas nakvynes studentų namuose;
 ▪ nemokamus dviejų patiekalų pietus;
 ▪ praktiką 7.30–15.30 val., nuo pirmadienio iki penktadienio (paskutinio kurso studentams – nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio, penktadienis – papildoma laisva diena be praktikos, skirta diplominiam darbui rašyti); 

 ▪ galimybę gauti darbą pasibaigus praktikai;
 ▪ 250 € atlyginimą per mėnesį. 

Kompanijos lūkesčiai:

 ▪  ieškome paskutinio arba priešpaskutinio kurso studentų, besimokančių šiose programose: transporto, 
ekspedicijos, logistikos;

 ▪  lietuvių kalbos mokėjimas;
 ▪  rusų kalbos mokėjimas;
 ▪  anglų arba lenkų kalbos mokėjimas;
 ▪  atsakomybė;
 ▪  komunikabilumas;
 ▪  gebėjimas dirbti komandoje.

Praktikos vieta: 

šalis: Lenkija
vaivadija: Didžiosios Lenkijos
miestas: Pila
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BENDRASIS PRAKTIKOS PLANAS (LT)
BŪTINOJI SĄLYGA: mokėti šias kalbas – lietuvių, rusų ir anglų arba lenkų. 

Skyrius Bendrieji klausimai Konkretūs klausimai Numatomas laikas
Žmogiškieji ištekliai Apie įmonę Įmonės istorija 1 diena

Misija ir vizija
Veikla, sektorius
Produktai
Įmonės struktūra
Bendrasis atskirų skyrių užduočių 
pristatymas
Įmonėje taikomos taisyklės

Organizacijos kultūra Artefaktai, prisistatymo taisyklės, 
santrumpos
Atmosfera
Išvykos, įmonės renginiai
Darbuotojų gimtadieniai
Vidaus / rinkodaros akcijos
Aprangos kodas
Atliekų rūšiavimas
Automobilių statymas
Mokymai
Vidinė komunikacija

Darbo įrankiai Bendrasis įvadas
SALES BALT/CIS Bendrasis įvadas Skyriaus darbo specifika ~ 4 dienos

Įmonių rūšys ir jų poreikiai bei lūkesčiai
Paraiškos rengimas ir registravimas
Darbo įrankių priežiūra ir darbas su 
programa
Dokumentai, reikalaujami atskirose 
šalyse
Dokumentų archyvavimas 
Darbas prižiūrint specialistui

Testų paraiškų rengimas Paraiškų ir įrangos stebėsena ~ 5 dienos
Pasirengimas pokalbiui su klientu
Pokalbis su klientu
Tinkamų procesų taikymas
Darbas prižiūrint specialistui

Įmonių rengimas patikrai Pirminė patikra ~ 5 dienos
Kliento duomenų įrašymas
Darbas prižiūrint specialistui

Testuojamų klientų 
rengimas

Įtraukimas į testavimo aplinką ~ 5 dienos
Klientų poreikių ir lūkesčių atpažinimas
Priežiūra testo metu
Darbas prižiūrint specialistui



DE_Einv-Erkl_Bildrechte_unbegrenzt

DE 2018-04

BSD Bendrasis įvadas Skyriaus darbo specifika ~ 5 dienos
Susipažinimas su skyriuje taikomais 
procesais
Susipažinimas su teisės aktais
Susipažinimas su dokumentacija
Suklastoti dokumentai

Teorijos taikymas 
praktikoje

Darbas prižiūrint specialistui ~ 13 dienų

Kitos užduotys TC Identify ~ 2 dienos
Konsultacijos dėl naujų klientų
Konsultacijos dėl esamų klientų

CCARE BALT/CIS Bendrasis įvadas Skyriaus darbo specifika 1 diena
Teorija ir darbas prižiūrint 
specialistui

Papildomų produktų siūlymas ~ 19 dienų
Prieigos blokavimas
Nuomonės išsakymas
Informacijos apie produktą pateikimas 
Paskelbimas
Prisijungimo klaida
Mokėjimai
Kliento stebėsena 
Perkvalifikavimas
Skundai
Konkurso tikrinimas
Nauji vartotojai
Pakeitimai

5 ARBA 6 MĖNESIŲ PRAKTIKOS: tolesnė praktikos dalis bus darbas prižiūrint specialistui viename iš pasirinktų 
skyrių (SALES BALT/CIS, BSD, CCARE BALT/CIS).


