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 KVIETIMAS STUDENTAMS ATLIKTI PRAKTIKĄ  

ITALIJOS IR LIETUVOS PREKYBOS RŪMŲ BIURE VILNIUJE 

 

Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai kviečia studentus, įgijusius bakalauro kvalifikacinį 

laipsnį, pasižyminčius gerais darbo organizavimo įgūdžiais, analitiniu mąstymu, 

iniciatyvumu, mokančius italų ir/ar anglų kalbą, atlikti praktiką mūsų tarptautinėje 

institucijoje, nuo balandžio mėnesio įsikursiančioje naujame verslo centre B Nordic 26, 

adresu J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius.  

Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai (La Camera di Commercio Italo – Lituana) įkurti remiantis 

Italijos ūkio ir užsienio reikalų ministerijų, Italijos prekybos rūmų sąjungos nutarimu bei LR 

ambasados Italijoje pritarimu. Tai vieninteliai prekybos rūmai, turintys Italijos leidimą atstovauti 

dvišaliams Italijos ir Lietuvos verslo interesams.  

Prekybos rūmų tikslas yra prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo tarp Italijos ir Lietuvos šalių 

skatinimas, padedant verslininkams užmegzti kontaktus, teikiant įmonėms visapusę informaciją, 

verslo pasiūlymus, ieškant bendradarbiavimo partnerių, organizuojant verslo renginius ir pan. 

Daugiau informacijos: www.ilcc.it.  

Studentams siūlome:  

  Tarptautinę darbo praktiką;  

  Kompetencijų įgijimą tarptautinių projektų vykdymo bei koordinavimo srityje;  

  Praktikos pabaigoje rekomendacinį laišką būsimoms darbovietėms.  

 

 Atsižvelgiant į studento išsilavinimą ir patirtį, praktikos veiklos pobūdis būtų:  

  Išplėstinės internetinės informacijos apie konkrečią rinką arba objektą paieška;  

  Informacinių verslo laiškų rengimas ir tikslinėms grupėms išsiuntimas; 

  Informacinės medžiagos apie verslo pasiūlymą rengimas; 

  Informacijos duomenų bazėje atnaujinimas ir pildymas, verslo naujienų sekimas;  

  Bendros / tikslinės informacijos apie abi šalis rinkimas; 

  Italijos verslininkų verslo misijų Lietuvoje organizavimas ir koordinavimas; 

  Verslo renginių, B2B organizavimas. 

 

Prekybos rūmai jau turi ilgametę patirtį dirbant su studentais iš Lietuvos, Italijos, Danijos, Oksfordo 

ir Mančesterio universitetų, todėl lanksčiai prisitaikysime prie studento išsilavinimo, patirties ir 

amžiaus.  

Apmokėjimas už darbą praktikos atlikimo metu: 30 eurų per mėnesį, t.y. kompensacija už 

mėnesinį Vilniaus viešojo transporto bilietą. 

 

Laukiame Jūsų CV italų/anglų kalba elektroniniu paštu: info@ilcc.it iki balandžio 14 dienos. Laiške 

prašome nurodyti laikotarpį, kuriuo norėtumėte atlikti praktiką.  

Pagarbiai 

dr. Ieva Gaižutytė 

Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų prezidentė 
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