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Profesijų sritis:

Aktyvūs pardavimai

Kategorija:

Pardavimai užsieniui, Pardavimai Lietuvoje,
Techniniai produktai

Kaunas

Trumpai apie save
Esu Vytauto Didžiojo universiteto, marketingo ir pardavimų studijų krypties absolventas. Šios studijos man, - tai daugiau nei
specialybė, - visuomet svajojau tapti ekspertu pardavimų srityje, kuris gebėtų sėkmingai ir pelningai vystyti ir organizuoti pardavimų
procesus. Studijų metais ir po jų tikslingai save išbandžiau, dirbdamas būtent pardavimų srityje, todėl patirties sukaupiau daug ir
įvairios. Tikiu, kad sėkmingi pardavimai turi begalę sudedamųjų, todėl siekiant išmanyti pardavimo procesus, svarbu save realizuoti
skirtinguose veidmenyse. Atsižvelgiant į tai, mane domina darbo
sritys susijusios su pardavimais: tiesioginių bei aktyvių pardavimų vadyba, pardavimai, e-komercija, pardavimų organizavimas,
plėtra ir kt.
Jei Jūsų įmonei reikalingas entuziastingas, energijos bei idėjų nestokojantis darbuotojas aš Jums puikiai tinku!

Išsilavinimas
2013 - 2016
3 m.
2009 - 2013
4 m.

Vytauto Didžiojo universitetas
Marketingas ir pardavimai, magistras
Vytauto Didžiojo universitetas
Verslo administravimas, bakalauras

Darbo patirtis
2016.11 - iki dabar
3 m. 9 mėn.

... (Įmonė)
Pardavimų ir marketingo vadybininkas
Darbo specifika - tikslinių klientų identifikavimas bei jų paiešką skirtingais kanalais; komercinių
pasiūlymų rengimas bei derybos; glaudaus ryšio su klientais palaikymas; techninių problemų
sprendimas, pardavimai, reklamos organizavimas, renginių tiksliniams klientams organizavimas; akcijų
bei nuolaidų formavimas bei jų naudos analizė; marketinginių planų sudarymas bei biudžeto valdymas;
paslaugų kokybės analizė; pardavimų strategijos kūrimas bei įgyvendinimas;
Pagrindinės įgytos kompetencijos:
- Pardavimų strategija
- Vadovavimas, organizavimas
- Derybos
- Rinkos analizė

2015.07 - 2016.11
1 m. 4 mėn.

... (Įmonė)
Eksporto vadybininkas
Darbo specifika – klientų paieška, kontakto su Europos ir kitų pasaulio šalių tiksliniais klientais
formavimas; komercinių pasiūlymų rengimas; derybų vedimas su Europos distributoriais bei maisto
paroduktų gamintojais internetu bei komandiruočių metu; Produktų bei paslaugų pristatymas vizitų pas
tikslinius klientus metu bei parodose, taip pat indėlis jas organizuojant; Logistikos organizavimas,
atsižvelgiant į užsakymo dydį bei kliento poreikius;
Probleminių situacijų sprendimas; Sutarčių formvimas bei pasirašymas; Vykdomų projektų analizė;
Naujų tikslų ir jų įgyvendinimo įrankių formavimas;
Pagrindinės įgytos kompetencijos:
- Eksporto pardavimas
- Logistinės grandinės organizavimas
- Tikslinių klientų paieška bei derybos
- Įgyvendintų bei planuojamų projektų analizė

2014.11 - 2015.07
7 mėn.

... (Įmonė)
„Provident Finansai“ – finansų konsultantas
Darbo specifika – klientų paieška, produkto pristatymas, finansinių srautų analizė, sutarčių formavimas
bei pasirašymas;
Pagrindinės įgytos kompetencijos:
- Klientų paieška
- Paslaugos pardavimas
- Komunikaciniai įgūdžiai
- Kritinių situacijų sprendimas

2013.12 - 2014.04
4 mėn.

... (Įmonė)
Projektų vadovo asistentas
Darbo specifika – internetinių projektų priežiūrą, naujų svetainių testavimas, ieškant klaidų, idėjų
svetainės vizualiniam ir tekstiniam turiniui formavimas;
Darbas su OMNITEL, ŠVYTURYS, DANSKE projektais;
Pagrindinės įgytos kompetencijos:
- Internetinės svetainės priežiūra
- Testavimas
- Komunikaciniai įgūdžiai
- Darbo srautų paskirstymas

2013.01 - 2013.04
3 mėn.

... (Įmonė)
Universitetinė praktika
Praktikos specifika ir pagrindiniai darbai – rinkos analizė, pagrįsta 4P metodu (vertinama kaina, vieta,
produktas bei reklama); konkurentų analizė bei detalus vertinimas ir rekomendacijų formavimas.
Pagrindinės įgytos kompetencijos:
- Rinkos analizė
- Problemų identifikavimas ir rekomendacijų formavimas
- Komunikaciniai įgūdžiai
- Marketinginių įrankių parinkimas

Kalbų mokėjimas
Lietuvių

Gimtoji kalba
Kalbėti

Rašyti

Anglų

Puikiai

Puikiai

Rusų

Silpnai

Silpnai

Profesiniai įgūdžiai
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos.
Puikiai dirbu programomis: MS Office (Word, Excel, PowerPoint; Outlook); Abby Fine Reader; Apskaitos programos: Euro Skaita bei
EVA; CMR;
Pažymėjimas: kompiuterinio raštingumo pažymėjimas (įgytas 2009 03 28).

Asmeninės savybės
Asmeninės savybės:
Atsakingumas, punktualumas, sąžiningumas, darbštumas, kruopštumas, kūrybiškumas, praktinis mąstymas, loginis mąstymas,
gebėjimas prisitaikyti įvairiose aplinkose, komunikaciniai gebėjimai, pozityvumas, gebėjimas dirbti komandoje, lojalumas, dirbu, kol
įgyvendinu man
patikėtas užduotis ir pasiekiu numatytus tikslus;
Stipriosios savybės – gebėjimas nepasimesti ir ieškoti geriausio sprendimo sudėtingose bei konfliktinėse situacijose, gebėjimas
prisitaikyti prie naujovių ir savarnkiškai priimti sprendimus; atkaklumas siekiant užsibrėžtų tikslų, ryžtas dirbti ilgai ir sunkiai,
siekiant geriausio rezultato;
Silpnosios savybės – Smulkmeniškumas, impulsyvumas, nekantrumas;
Bendravimo įgūdžiai:
Laisvas bendravimas, komandos dvasios pojūtis- geras sugebėjimas prisitaikyti daugiakultūrėje aplinkoje, kuriuos išsiugdžiau
dirbdamas bei keliaudamas užsienyje. Dirbdamas komandoje visada siekiu ją suvienyti bendram tikslui, motyvuoti;
Organizaciniai ir vadovavimo įgūdžiai:
Puikius organizacinius gebėjimus įgijau dirbdamas grupėse, suburdamas darbo komandą ir atlikdamas man patikėtas užduotis.
Derybų įgūdžius lavinau bendraudamas su užsienio klientais telefonu bei komandiruočių metu. Puikius organizacinius gebėjimus
įgijau dirbdamas grupėse, suburdamas darbo komandas ir skirstydamas užduotis.

Laisvalaikis, pomėgiai
Laisvalaikis-pomėgiai:
Mėgstu aktyvų bei turiningą laisvalaikį, todėl jau daugiau nei 20 metų būriuoju. 2016-aisiais metais įgijau I-os eilės vairininko
kategoriją. Būriuoju tiek Baltijos, tiek Viduržemio jūros regionuose. Tikiu, jog šis pagrindinis mano laisvalaikio pomėgis lavina
įvairias asmenines savybes, ugdo gebėjimą orientuotis itin greitai, taip pat operatyviai priimti sprendimus. Nuolat dalyvaudamas
Kuršių Marių regatoje, stiprinu komandinio bendradarbiavimo įgūdžius, o tai, mano nuomone, itin svarbu ir darbo aplinkoje.
Kiti pomėgiai: slidinėjimas, automobiliai, e-komercija, pažintinės kelionės ir kt.
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