Drąsiai ženkite savo karjeros link!
Sausio 25 d. vyko jau trečiasis LVA Karjeros centro (KC) organizuotas renginys
„Karjeros dienos 2007". Karjeros dienos renginys visiems, V kursų studentams puiki
proga pasirūpinti praktikos vieta ir pasirinkti tolimesnės karjeros kryptį. V- VI kursų
studentams tai - galimybė pabendrauti su daugelio įmonių atstovais, sužinoti darbo rinkos
poreikius ir susirasti norimą darbą.
Į renginį susirinko baigiamųjų kursų studentai ir gražus darbdavių pulkas: UAB
„Kauno grūdai“, VMVT, UAB „Mantinga“, AB „Linas Agro“, AB „Vilniaus
paukštynas“, UAB „Saerimner“, UAB „Ruvera“, ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“, „PLC
Pasaulio Lietuvių centras“, UAB „Vilkė“, UAB „Girelė“, UAB „Aconitum“, LVA
Gyvulininkystės institutas, Lietuvos valstybinė preparatų inspekcija, „Intervet
intemational“, „Biovela group“. Buvo išleistas leidinys „Įmonių katalogas“, skirtas šiam
renginiui. Pakalbintas KC vadovas K. Mažeika, į klausimą, ar pavyko šių metų renginys,
atsakė: „Manau, taip. Šis renginys skirtas studentams, todėl manau, kad jie turėtų
aktyviau dalyvauti renginyje. Kadangi darbdaviai siūlo ne tik darbo, bet ir praktikos
vietas, o taip pat ir darbo vietas dar studijuojantiems. Nors vis dar įžvelgiu kai kuriuos
trūkumus, kurių ateityje stengsimės išvengti. Norėčiau padėkoti visiems padėjusiems
organizuoti šį renginį ir dalyvavusiems, o studentus kviesčiau dar aktyviau dalyvauti
tokio pobodžio renginiuose, nes savo karjera reikėtų pradėti rūpintis jau pirmame kurse“.
O ką apie tai mano Šiemet baigiantieji VF VI k. studentai?
1. Kaip vertinate šių metų renginį „Karjeros dienos 2007“? Ar renginys naudingas
studentams (jei taip, tai kuo, jei ne, tai kodėl). Ar teko dalyvauti praėjusių metų
renginyje, gal galėtumėte palyginti 2006 ir 2007 metų renginius ?
2. Kokį darbą ateityje norėtumėte dirbti ir kodėl?
3. Kokie jausmai apima žinant, kad kovo mėnesį gausite diplomą ir baigsite savo
studijas (ar tai nekelia nerimo, juk teks ieškoti darbo)? Kokie Jūsų ateities planai,
gal dar tęsite mokslus?
Buvo susirinkę nemažai darbdavių. Gaila, kad visos įmonės daugiau reklamavosi,
nei siūlė darbo vietas. Mes tikėjomės, kad darbdaviai ateis ir pateiks mums konkrečius
pasiūlymus, net užsimins apie atlyginimą. Renginys naudingas, nes gauti darbą labai
sunku, ypač, jei nori dirbti gydomąjį darbą. Nudžiugino VMVT direktorius K. Lukauskas
sakydamas, kad studentai yra mielai laukiami jo vadovaujamoje įstaigoje, kurioje šiuo
metu dirba 1810 darbuotojų ir išvardino pavardes. 2006 ir 2007 metų renginiai panašūs.
Svarbu tai, kad renginio metu mes galime bendrauti su darbdaviais ir palikti savo
gyvenimo aprašymus ar patekti į jų duomenų sąrašus.
Norėčiau dirbti darbą pagal specialybę ir Lietuvoje. Kitaip tariant gydomąjį darbą
su smulkiaisiais gyvūnais. Bet ateityje, kai jau įgyčiau daugiau patirties, jeigu man kas
nors leistų rinktis dirbti gydomąjį ar administracinį darbą, galbūt rinkčiausi
administracinį.
Drąsiai galėčiau pasakyti, kad ateitį gaubia nežinomybė, dar esu apsisprendimų
kryžkelėje. Dvejoju, galbūt tęsti mokslus ar ieškoti darbo. Man patinka mokytis. Galbūt
po pertraukėlės dar norėčiau tęsti studijas.
(Vilija Juozapavičiūtė)

Pasigedau darbo, susijusio su gyvulių gydymu. Tačiau aš rengiuosi būti veterinare,
todėl labiau noriu gydomojo darbo patirties, bet tokių darbų nesiūlė. Darbdaviai siūlė
vadybininko darbą. Manęs šių metų renginys nesužavėjo. Po pernai vykusio renginio, kai
kuriems pavyko susirasti darbą.
Gavusi diplomą, norėčiau dirbti su smulkiaisiais gyvūnais, todėl, kad gydomasis
darbas man arčiausiai širdies.
Mokslų nebetęsiu, nors turėjau pasiūlymų tęsti studijas. Vyksiu į užsienį, ten dabar
suteikiamos kur kas geresnės sąlygos veterinarinės medicinos gydytojams.
(Aurelija Skvarnavičiūtė)
Į renginį studentai atėjo, tikėdamiesi, kad išgirs kažką naujo naudingo ir įdomaus
(ne paslaptis, to tikėjausi ir aš), bet galbūt truputėlį nusivylėm, nes mažokai buvo
pasiūlymų iš darbdavių pusės, bet vis dėlto manau, šis renginys naudingas, kadangi
galėjome akis į akį šnektelėti su keleto firmų atstovais ir sužinoti, kokių darbuotojų jiems
reikia. Apsidžiaugė tie, kurių pavardes paminėjo VMVT direktorius K. Lukauskas, bet po
renginio niekaip jo neradome, negalėjome sužinoti, ar iš tiesų bus suteikta galimybė dirbti
VMVT. Praėjusių ir metų renginiai skyrėsi nebent darbdavių skaičiumi.
(Modestas Grigaliūnas)

