
PRADĖK SAVO KARJERĄ
ŠIANDIEN – TAPK SBA STAŽUOTOJU!

SBA Grupė – viena didžiausių Lietuvoje. Kodėl verta jungtis prie mūsų? 
• Rinkoje veikiame daugiau nei du dešimtmečius
• Savo produkciją – baldus ir tekstilę – eksportuojame net į 50 šalių
• Kasmet augame ir nuolat investuojame į žmonių kompetencijas bei žinias,

inovacijas, gamybos modernizavimą
• Esame atradėjai, kūrėjai ir ekspertai, ieškantys bendraminčių drąsioms idėjoms
• Vadovaujamės filosofija Invent Everyday, for the Better – pasitelkę inovacijas

kuriame sveikesnį, draugiškesnį ir geresnį pasaulį

SBA Stažuotės programoje laukiame TAVĘS, jei esi mechanikos, gamybos inžinerijos, logistikos 
ar vadybos paskutiniojo kurso studentas ar neseniai šias studijas baigęs absolventas. 
Susidomėjai? Nedelsk ir kandidatuok (https://www.sba.lt/lt/karjera), pakviesime į online pristatymą, 
kurio metu išgirsi buvusių dalyvių sėkmės istorijas ir galėsi užduoti Tau rūpimus klausimus!

„Neįprasta buvo matyti, kad vienoje vietoje yra
tiek daug žmonių, kurie myli savo darbą“, - Donatas

„Iš pradžių atrodė, kad
nesusitvarkysiu, bet po
to nustebau - visai neblogai“,
- Stanislav

https://www.sba.lt/lt/naujienos/pradek-savo-karjera-siandien-tapk-sba-stazuotoju


STAŽUOTĖS PROGRAMA
• 6 mėn. programa, kurios metu susipažįstama su organizacija – nuo gamybos efektyvumo,  kokybės valdymo iki vadybinių aspektų ir saugos. Įgytos žinios pritaikomos praktiškai!
• Programa vykdoma nuo 2014 metų, per kuriuos programoje dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių
• Stažuotė apmokama – 700 eur / mėn. „į rankas“.

Kas?

Kada?

• Pasirinksi vieną SBA Grupės įmonę,  kurioje norėtumei  pradėti savo karjerą: • Dalyvausi net 4 stažuotojų renginiuose. Tam, kad pažintumei daugiau –
renginiai ne vienoje,  o skirtingose SBA įmonėse.

• Tik šios programos metu turėsi unikalią galimybę pajausti
plačias profesinės atsakomybės ribas.

• Patirties semsiesi iš patyrusių stažuotės vadovų – jie Tave kuruos,
mokys ir suteiks grįžtamąjį ryšį pokalbių metu. Dalyvausi vadovavimo
įgūdžių mokymuose ir visaverčiame  įmonės gyvenime.

SBA Stažuotės programoje laukiame TAVĘS, jei esi mechanikos, gamybos inžinerijos, logistikos ar vadybos paskutiniojo kurso studentas ar neseniai šias studijas baigęs absolventas. 
Susidomėjai? Nedelsk ir kandidatuok (https://www.sba.lt/lt/karjera), pakviesime į online pristatymą, kurio metu išgirsi buvusių dalyvių sėkmės istorijas ir galėsi užduoti Tau rūpimus klausimus!

Numatoma stažuotės pradžia – 2021 m. rugsėjis

Kaip?
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