
 
 

APMOKAMA PRAKTIKA FINANSŲ ĮMONĖJE 

UAB “Kredito Partneris” - tai finansų įmonė, kuri siūlo palankias hipotekos paskolos sąlygas fiziniams ir 

juridiniams asmenims. Finansinių paslaugų rinkoje žodis hipoteka yra apibrėžiamas kaip pinigų 

skolinimosi būdas, įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Nebankinių paslaugų populiarumas ir rinka nuolat auga. 

Todėl UAB “Kredito Partneris” klientų ratas nuolat plečiasi, o finansinių projektų skaičius yra toks gausus, 

kad įmonė suinteresuota priimti naujų komandos žaidėjų.  

Darbas finansų srityje yra itin dinamiškas ir nenuspėjamas, čia yra puikios sąlygos ugdyti tiek asmenines, 

tiek profesines kompetencijas ir pradėti pirmuosius karjeros žingsnius augančioje ir besiplečiančioje 

įmonėje. Jei tu manai, esantis motyvuotas (-a), žingeidus (-i) ir atkaklus (-i), išdrįsk priimti šį iššūkį ir būk 

geriausias (-ia) praktikantas (-ė) paskolų klientų aptarnavimo grupėjė!  

KĄ TU DARYSI: 

- mokinsies kokybiškai konsultuoti klientus kreditavimo klausimais;  

- mokinsies kaip tinkamai palaikyti santykius su esamais ir potencialiais klientais;  

- prisidėsi prie kreditavimo projektų analizės ir pristatymo paskolų komitetui; 

- prisidėsi prie kreditų gavėjų finansinės būklės įvertinimo ir kreditavimo rizikos vertinimo; 

- administruosi suteiktus kreditus; 

- padėsi kolegoms kitais aktualiais klausimais.  

MES SIŪLOME: 

- įgyti praktinių įgūdžių klientų aptarnavimo grupėje; 

- pažinti, kaip veikia ir su kokiais išsūkiais susiduria finansų įmonė; 

- būti profesionalų komandos dalimi; 

- pažintį su geriausiomis praktikomis; 

- įdomias, sudėtingas ir įtraukiančias užduotis;  

- intensyvią supažindinimo programą, kurios metu kolega (buddy) tau padės integruotis; 

- praktiką pačiame Vilniaus centre; 

- po sėkmingos trijų mėnesių praktikos (pradžia- sausio vasario mėn.) mes tau galime pasiūlyti paskolų 

klientų aptarnavimo asistento poziciją. 

MŪSŲ LŪKESČIAI:  

- būsi paskutinio kurso studentas (-ė) besimokantis vadybos, finansų ar ekonomikos srityje; 

- gebėsi analitiškai mąstyti, būsi dėmesingas (-a) detalėms ir pastabus (-i); 

- gebėsi sklandžiai ir tiksliai formuluoti mintis (tiek raštu, tiek žodžiu); 

- būsi kruopštus (-i), atsakingas (-a) ir tikslus (-i); 

- turi puikius bendravimo įgūdžius, esi komunikabilus (-i) ir gebėsi dirbti komandoje; 

- mokėsi rusų kalbą (privalumas).  

 

KONTAKTAI: 

+370 673 36 030 

karjera@creditpartner.lt  
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