
                                                                                                                           

PRAKTIKANTAS FINORDER APSKAITOS KOMANDOJE 

 
Apskaitos komanda Vilniuje ir Kaune priima baigiamųjų kursų studentus praktikai atlikti!  
 
Atlikdamas praktiką būsite įtrauktas į realius darbus, supažindinsime su apskaitos įmonės procesais, 
kontrolės sistema. Suteiksime lankstumą derinant darbą ir studijas. Atlikusiems  praktiką studentams yra 
galimybė pasirašyti darbo sutartį! Atliktos praktikos terminu bus sutrumpintas bandomasis laikotarpis, 
jeigu sutarsime tęsti tolimesnį mūsų bendradarbiavimą pasirašydami darbo sutartį. Jei turite susijusios 
darbinės patirties, mes galbūt iškart pasiūlysime nuolatinę buhalterio asistento poziciją. 
 
Apie praktikanto poziciją: 

Kartu su Apskaitos komanda spręsime įvairius įmonės klientų mokestinius ir apskaitos klausimus. 
Praktikos metu turėsite galimybę susipažinti su įvairiais  apskaitos dokumentais, labai skirtingomis 
įmonėmis, sritimis, labai greitai augti ir tobulėti, įgyti puikios patirties! 

Tikimės iš Jūsų: 

• Domėjimosi apskaitos ir mokesčių sritimis 
• Motyvacijos ir noro augti 
• Finansinio išsilavinimo arba tam tikros krypties studijų (ekonomika, finansai, verslas ir kiti 

susiję dalykai) 
• Kompiuterinio raštingumo, būti susipažinus su buhalterine apskaitos programa 
• Stiprių bendravimo ir analitinių įgūdžių, gebėjimo kritiškai mąstyti 
• Kruopštumo, atidumo ir atsakingumo 
• Anglų ir/ar rusų kalbos(raštu ir žodžiu) mokėjimas būtų privalumas  

Siūlome Jums: 

• Praktikos vietą, kvalifikuotą praktikos vadovą ir reikalingą informaciją 
• Įdomią ir dinamišką praktiką, su galimybe pasirašyti nuolatinę darbo sutartį 
• Apmokymą dirbti buhalterine apskaitos programa 
• Greitą augimą bei tobulėjimą 
• Draugišką, energingą, padedančią tobulėti komandą 
• Galimybę susipažinti su skirtingomis įmonėmis ir apskaitos sritimis 
• Lankstumą derinti praktiką ir studijas 
• Nuolatinius mokymus  
• Smagų ir turiningą laiką kartu 

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir trumpo motyvacinio prisistatymo! 

Kontaktai e.p.: info@finorder.eu, m.t.: +370 606 77606 (Vilnius), +370 678 49616 (Kaunas) 

Dėmesio: Dėl COVID-19 aplinkybių visi atrankos procesai vyks virtualioje erdvėje. 

Apie FINORDER: Įmonė “Finansų sprendimai” – teikia apskaitos ir įmonių steigimo paslaugas daugiau nei 
70-čiai klientų Lietuvoje ir už jos ribų. Didžiąją dalį visų Finorder projektų sėkmės lemia su jais dirbantys 
žmonės, todėl ypač vertiname savo kolektyvą. Esame darbšti ir draugiška jaunų specialistų komanda, kurią 
sudaro kvalifikuoti savo sričių profesionalai. 
Daugiau informacijos apie mus: 
 http://www.finorder.eu/; https://www.linkedin.com/company/finorder/ 
 https://www.facebook.com/Finorder.eu/ 
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