
Nuo 1991 m. užaugome iki antro didžiausio šviesolaidinio interneto ir sumanios televizijos tiekėjo Lietuvoje. 
Technologijoms sparčiai tobulėjant, kasdien tobulėjame ir mes – mūsų komandoje virš 300 bendraminčių, 
siekiančių sužinoti ir išmokti vis kažką naujo. Esame šiuolaikiška ir atvira įmonė tiems, kurie dega naujomis 
idėjomis ir nebijo suklysti. Esi vienas iš jų? Prisijunk!

Nekantraujame su Tavimi susipažinti!
Kandidatuok siųsdamas (-a) savo CV karjera@cgates.lt arba užpildyk formą adresu www.cgates.lt/karjera.

Siųsdami CV sutinkate, kad „Cgates“ susisieks su jumis dėl pateiktos užklausos. Pateikti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į „Cgates“ darbuotojus
vykdymo tikslu ir sutikimo pagrindu iki atrankos proceso pabaigos. Pateiktų asmens duomenų naudojimas yra vienkartinio pobūdžio ir galioja 6 mėnesius. Jį
galima atšaukti apie tai pranešus el. paštu – duomenu.apsauga@cgates.lt. Daugiau info https://www.cgates.lt/privatumo-politika/.

CGATES siūlo:

Kviečiame motyvuotus darbui paskutinių kursų studentus (-es) įgyti praktinės patirties telekomunikacijų 
srityje, o sėkmingai baigus praktiką - prisijungti prie Vilniaus techninio aptarnavimo inžinierių komandos.

Mokysiesi būti atsakingu (-a) už:
• Televizijos ir interneto paslaugų įrengimą naujiems klientams.
• Paslaugų sutrikimų šalinimą.
• Telekomunikacinių tinklų derinimą.
• Bendravimą su klientais, jų konsultavimą.
• Įmonės paslaugų pristatymą ir pardavimą klientams.

Reikalavimai pozicijai:
• Esi paskutinio kurso studentas (-ė) arba gali skirti bent 20 valandų per savaitę praktiniam užsiėmimui.
• Turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
• Noriai mokaisi ir priimi naują informaciją.
• Jauti atsakomybę už indėlį komandiniam rezultatui.
• Kalbi rusiškai (didelis privalumas!).

Mes siūlome pažintį su telekomunikacijų sritimi, kuri gali virsti Tavo karjeros pradžia!
Naudingai praleisk 2-3 praktikos mėnesius, pasipildyk ne tik savo CV, bet ir praktinių žinių bagažą.

Po sėkmingos praktikos – siūlome Tau Cgates paslaugų diegimo specialisto (-ės) poziciją ir:
• Įvairias papildomas naudas: nemokamas interneto ir televizijos paslaugas, apmokamą telefono sąskaitą, 

papildomą sveikatos draudimą, motyvacines dovanas bei konkursus.
• Šaunų kolektyvą bei padedančius vadovus.
• Turėti tai, ką labiausiai vertina Cgates kolektyvas – neformalią darbo aplinką, nemonotonišką ir 

dinamišką darbą ir lankstų darbo grafiką.
• Uždirbti neribojant savęs: atlyginimas nuo 1080 Eur (neatskaičius mokesčių) bei mėnesiniai ir ketvirtiniai

priedai už nustatytų tikslų vykdymą. 

TELEKOMUNIKACIJŲ INŽINIERIAUS (-ĖS) PRAKTIKĄ su įsidarbinimo galimybe 


