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  VAIDA RAUDONĖ 

Asmens 

informacija 

Gimimo data: 1965.04.05 (53 m.) 

Miestas: Kaunas 

Telefonas: 869961415 

El. paštas: ciberzole@yahoo.com  

 

 Man 53 metai, išsilavinimas  - aukštasis vadybos mokslo magistro laipsnis, taip 

pat turiu ir maisto produktų inžinieriaus- technologo diplomą. Turiu didelę 

vadovavimo patirtį gamyboje -10 metų, prekyboje -19 metų. Šiuo metu 

vadovauju 8 žmonių kolektyvui, esu vadovavusi ir didesniems kolektyvams. 

Esu labai atsakinga, greitai orientuojuosi įvairiose situacijose, įvertinu jas ir 

priimu tinkamus sprendimus. 

Esu komunikabili, pareiginga, sąžininga, turiu didelį norą tobulėti.  

 

Darbo patirtis 2007.03 – 2017.09 

Įmonė: UAB "Kotryna" 

Pareigos: Parduotuvės vedėja 

Pareigų aprašymas: Prekyba vaikiškomis prekėmis (rūbai, avalynė, žaislai, 

kūdikių prekės, viskas vaikams).  

Dirbu 10 m. P.C “Akropolis” nuo pat jo atidarymo. Dalyvavau parduotuvės 

kūrime ir atidaryme. Darbo pobūdis - parduotuvės darbo organizavimas, pilna 

atsakomybė už sėkmingą parduotuvės darbą, darbas su personalu, užsakymai, 

akcijos, prekių pateikimas, buhalterinės ataskaitos, dokumentų tvarkymas, 

inventorizacijos, nurašymai, darbų saugos, priešgaisrinių reikalavimų 

dokumentacijos tvarkymas ir kt. Vienu metu vadovavau dviems parduotuvėms. 

Buvo laikotarpis, kai, esant būtinumui, vadovų prašymų dirbau P.C. “Mega” 

“Kotrynos” tinklo parduotuvėje vedėja . Situacijai parduotuveje  pagerėjus, 

grįžau atgal į P.C. “Akropolis”. 

 

 2001.05 - 2007.02 

Įmonė: UAB "Walking", tarptautinis avalynės prekybos tinklas. 

Pareigos: Parduotuvės vedėja 

Pareigų aprašymas: Sklandaus parduotuvės darbo užtikrinimas, užsakymai, 

personalo valdymas, akcijų ruošimas, ataskaitos, inventorizacijos, nurašymai ir 

kt. Vienu metu dirbau įmonės parduotuvėje Vilniuje, kol buvo atidarytas ir 

sėkmingai pradėjo dirbti padalinys.  

 1999.10 - 2001.05 

Įmonė: UAB "Kilminė" 

Pareigos: vadovas 
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Pareigų aprašymas: Teko vadovauti kelioms tinklo parduotuvėms. Parduotuvės 

darbo organizavimas, užsakymai, bendravimas su tiekėjais, personalo 

valdymas, pilna atsakomybė už parduotuvės darbą, dokumentacijos tvarkymas, 

prekių pateikimas, inventorizacijų pravedimas, ataskaitos, atsiskaitymai.  

 1999.03 - 1999.10 

Įmonė: UAB "Madi pasaulis" 

Pareigos: vadybininkas 

Pareigų aprašymas: Mėsos perdirbimo cecho veiklos koordinavimas, kokybės 

kontrolė, žaliavų paieška ir tiekimas, realizacijos paieška  

 

 1998.07 - 1999.03 

Įmonė: AB "Šėtos sūrinė" 

Pareigos: gamybos vadovas 

Pareigų aprašymas: Naujų produktų kūrimas, naujų technologijų diegimas, 

gamybos proceso organizavimas ir kontrolė, pagalbinių medžiagų užsakymai, 

nurašymai, dokumentacijos tvarkymas ir kt.  

 

 1988.07 - 1998.07 

Įmonė: AB "Kauno pieno kombinatas" 

Pareigos: technologas 

Pareigų aprašymas: Dirbau gamybos meistre, vėliau technologe. proceso   

organizavimas, technologinių procesų kontrolė, kokybės kontrolė, naujų 

produktų kūrimas, naujų technologijų diegimas, dalyvavimas perodose ir kt. 

 

Išsilavinimas 1998.09 - 2000.06 

Mokymosi įstaiga: Kauno technologijos universitetas 

Specialybė: vadyba. Laipsnis: Magistras  

 

 1983.09 - 1988.06 

Mokymosi įstaiga: Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas 

Specialybė: maisto produktų inžinierius-technologas 

Laipsnis: Aukštasis/bakalauras  

 

 1972.09 - 1983.06 

Mokyklos pavadinimas: Raudondvario vid. mokykla 

Laipsnis: Vidurinis 

 

Kalbos Anglų    Vidutiniškai  

Rusų      Puikiai  

Lietuvių Puikiai  

 

Kompiuterinės 

žinios 

Programinės įrangos paketai 

MS Excel: 4 ir daugiau m. 

MS Word: 4 ir daugiau m. 

MS Outlook 4 ir daugiau m. 

Explorer 4 ir daugiau m. 
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Apskaitos programos 

Navision: iki 1 m. 

Rivilė: 4 ir daugiau m. 

Papildoma informacija 

Dirbau su Rivilės programa, dirbau su Navision programa, dirbu su AX 

programa  

 

Kursai, 

seminarai 

1999 

Kursų organizatorius: Tetra Pak 

Kursų pavadinimas: Sūrių gamybos technologijos ir įrengimai 

Aprašymas: Švedijoje organizuoti kursai Tetra Pak kompanijos mokymo bazėje 

 

1998.12 

Kursų organizatorius: Šiaurės šalių ministrų taryba 

Kursų pavadinimas: Nordpraktik 

Aprašymas: Stažuotė Suomijoje pagal Nordpraktik programą. Buvau vienoje 

pieno perdirbimo gamykloje, susipažinau su įrengimais, technologijomis ir t.t. 

 

2017.02 

Kursų organizatorius: OVC Consulting 

“Efektyvus vadovavimas: užduočių valdymas” 

2017.04 

Kursų organizatorius: OVC Consulting 

“Efektyvus vadovavimas: žmonių valdymas” 

 

Kita 

informacija 

 

Vairuotojo pažymėjimas: B 

Patirtis: 27 m. 

Laisvalaikio pomėgiai: Knygos, kelionės, muzika.  

 

 


