
 

Visai nesvarbu, ar ką tik įžengei į darbo rinką, ar nusprendei keisti karjerą – tai Tavo laikas laimėti, o Manpower komanda yra tam, kad Tau 
padėtų! Jau daugiau nei 60 metų esame įdarbinimo paslaugų lyderiai pasaulyje, šiuo metu turintys daugiau nei 3000 atstovybių 80-je šalių. 
Mūsų misija – pateikti darbo pasiūlymus, atitinkančius Tavo darbo ir gyvenimo stilių. Mūsų tikslas – padėti susirasti tinkamą darbą, 
padėsiantį Tau tapti sėkmingam. Dabar yra Tavo laikas ieškoti naujų galimybių su Manpower sparčiai besikeičiančiame darbo pasaulyje! 
www.manpower.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manpower klientė – „FESTO“ tarptautinė kompanija, kuri atlieka svarbų vaidmenį brėžiant 

technologijų ir tendencijų vystymosi kryptis automatikos pramonėje. Visame pasaulyje, 176 –iose 

šalyse, daugiau nei 18000 darbuotojų dirba tam, kad pasiektų bendrą tikslą: didžiausią 

efektyvumą ir konkurencingumą jų klientams pramonės ir procesų automatizavimo srityse.  

Kaune įsikūręs šios kompanijos Kompetencijų centro IT skyrius šiandien ieško entuziastingo/-os 

komandos nario/-ės. Tai tavo galimybė tapti modernios kompanijos kultūros dalimi! 

 

IT specialistas /-ė vokiečių kalba    
 

Tavo darbo diena atrodys taip: 

 Būsi pirminiu kontaktu priimant IT problemų užklausas įvairiais kanalais ir spręsi jas savo 

kompetencijų ribose; 

 Konsultuosi IT vartotojus įvairiais klausimais;  

 Prižiūrėsi tolimesnius problemos sprendimo procesus; 

 Užtikrinsi įvairios tinklo įrangos veikimą. 

 

Mes ieškome tavęs, jei tu: 

 Puikiai kalbi, supranti ir rašai vokiečių kalba; 

 Turi pagrindines IT įrangos ir programų žinias; 

 Gebi matyti ir įvertinti situacijas bei problemas iš vartotojo perspektyvos; 

 Esi komunikabilus ir moki bendrauti su įvairiais žmonėmis; 

 Esi orientuotas į puikią paslaugų teikimo kokybę;  

 Turi norą mokytis ir gebi greitai perprasti naujus dalykus. 

 

„FESTO“ tau siūlo: 

 Darbą savo srityje lyderiaujančioje tarptautinėje įmonėje su kolegomis iš viso pasaulio; 

 Draugišką kolektyvą bei patyrusį ir profesionalų vadovą; 

 Profesinio bei asmeninio tobulėjimo galimybes. 
 

Jei manai, kad tai darbas skirtas būtent tau – siųsk savo CV su nuoroda „IT specialistas/-ė 

vokiečių kalba“ adresu Vilnius@manpower.lt  

http://www.manpower.lt/
mailto:Vilnius@manpower.lt

