Robertas Januškaitis
Asmens informacija

Gimimo data: 1982.09.19 (39 m.)
Miestas: Kaunas
Telefonas: 861403227
El. paštas: r.januskaitis@gmail.com
Šiuo metu dirbu Lietuvos aviacijos muziejuje, edukacijų ir lankytojų aptarnavimo
skyriaus vadovo pavaduotoju bei UAB "INFOIDEA" pardavimo, rinkodaros ir plėtros
vadovu.
Muziejuje dirbu dėl meilės aviacijai, pagrindinės užduotys - organizuoti bei prisidėti
įgyvendinant renginius, esant poreikiui juos vesti. Dirbdamas Lietuvos aviacijos
muziejuje įgijau lektoriaus, edukatoriaus bei ekskursijų vadovo patirtį.
Pasitaikius progai išbandyti save naujoje pardavimo ir rinkodaros vadovo pozicijoje,
atradau naujas patirtis bei galimybes.
Pabaigiau Kauno technologijos universitetą, įgijau bakalauro laipsnį "Techninės kalbos
vertimo ir redagavimo" bei magistro laipsnį "Edukacinių technologijų" srityse. Moku
anglų, rusų bei vokiečių kalbas. Gerai dirbu kompiuteriu bei esu įvaldęs Google meet,
Zoom programas.

Darbo patirtis

2021.04 - Dabar
Įmonė: UAB "INFOIDEA"
Pareigos: Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovas
Darbas su esamais klientais, komercinių pasiūlymų ruošimas bei pristatymas klientui,
nuolatinis bendravimas su įmonėmis, derybos, sutarčių sudarymas. Priskirtų projektų
koordinavimas, įgyvendinimas.
2011.11 - Dabar
Įmonė: "Lietuvos aviacijos muziejus"
Įmonės svetainė: www.lam.lt
Pareigos: Edukacijų ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vadovo pavaduotojas
Ekskursijų, edukacinių užsiėmimų vedimas, įvairių muziejaus programų tobulinimas lektoriavimas. Rinkodara ir reklama, internetinės svetainės administravimas. Darbų
organizavimas ruošiantis renginiui, techninis pasiruošimas renginiams, jų vedimas,
pagalba tvarkant dokumentus, skyriaus vadovės pavadavimas, skyriaus ūkinės
veiklos organizavimas.
2011.11 - 2012.01
Įmonė: UAB "Polonezas"
Įmonės svetainė: www.raketa.lt/new/lt/
Pareigos: Sandėlio darbuotojas
Prekių sudėliojimas į pozicijas, sandėlio tvarkos priežiūra, transporto pakrovimas ir
iškrovimas, paketų surinkimas pagal pateiktas sąskaitas bei jų pakavimas ir
pakrovimas.

CVbankas.lt - lankomiausias darbo portalas Lietuvoje

2011.05 - 2011.10
Įmonė: "Kauno IX forto muziejus"
Įmonės svetainė: www.9fortomuziejus.lt/
Pareigos: Ekskursijų vadovas
Ekskursijų vedimas, edukacinių užsiėmimų vedimas, pagalba organizuojant renginius.
2010.11 - 2011.01
Įmonė: UAB "Polonezas"
Įmonės svetainė: www.raketa.lt/new/lt/
Pareigos: Sandėlio darbuotojas
Prekių sudėliojimas į pozicijas, sandėlio tvarkos priežiūra, transporto pakrovimas ir
iškrovimas.
2009.11 - 2009.12
Įmonė: UAB "Polonezas"
Įmonės svetainė: www.raketa.lt/new/lt/
Pareigos: Pardavėjas-konsultantas
Prekyba šventiniais fejerverkais.
2009.08 - 2009.11
Įmonė: UAB "GR Trade"
Įmonės svetainė: pirkmobilu.lt/index.php?
Pareigos: Pardavimo vadybininkas
Klientų aptarnavimas, telekomunikacijų bendrovės "Omnitel" paslaugų pardavimas,
pagalba klientams ir susidariusių problemų sprendimas.
2007.08 - 2009.02
Įmonė: UAB "Spainetos prekybos sistemos"
Įmonės svetainė: www.mobileguru.lt/
Pareigos: Pardavimo vadybininkas
Klientų aptarnavimas, telekomunikacijų bendrovės "Bitė Lietuva" paslaugų
pardavimas, pagalba klientams ir susidariusių problemų sprendimas.
2006.06 - 2006.08
Įmonė: UAB "Baitukas ir partneriai"
Įmonės svetainė: www.prekes.net/
Pareigos: Vadybininkas
Kopijavimas, klientų aptarnavimas, kompiuterinio tinklo priežiūra, programų ir žaidimų
diegimas, smulkių gedimų šalinimas.

Išsilavinimas

2007 - 2010

Mokymosi įstaiga: Kauno technologijos universitetas
Specialybė: Edukacinės technologijos
Laipsnis: Magistras
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2000 - 2006
Mokymosi įstaiga: Kauno technologijos universitetas
Specialybė: Techninės kalbos vertimas ir redagavimas
Laipsnis: Aukštasis universitetinis (bakalauras)
1989 - 2000
Mokyklos pavadinimas: Kauno Šilainių vidurinė mokykla (Tado Ivanauskauko
progimnazija)
Laipsnis: Vidurinis

Kalbos

Kompiuterinės žinios

Kalba

Kalbėjimas

Supratimas

Rašymas

Lietuvių

Puikiai

Puikiai

Gerai

Anglų

Gerai

Gerai

Vidutiniškai

Rusų

Gerai

Gerai

Vidutiniškai

Vokiečių

Gerai

Gerai

Vidutiniškai

Access

pagrindai
Excel
4 ir daugiau m.
Photoshop
pagrindai
PowerPoint
4 ir daugiau m.
Windows
4 ir daugiau m.
Word
4 ir daugiau m.
Papildoma informacija
MS Publisher - 4 metai. Turiu patirties diegiant įvairią programinę įrangą. Wordpress
pagrindai.
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Kursai, seminarai

2016.09

Trukmė (valandomis): 8
Kursų organizatorius: Maironio Lietuvių literatūros muziejus
Kursų pavadinimas: Muziejaus vaidmuo šiandien: nuo kultūros išsaugojimo iki
pramogos
Mokslinė-praktinė konferencija, kurios metu įvairių muziejų vadovai ir darbuotojai
dalinosi praktine patirtimi rengiant įvairus bendradarbiavimo projektus bei vyko
diskusija, kaip pritraukti lankytoją į muziejaus erdves.
Turiu sertifikatą
2014.09
Trukmė (valandomis): 16
Kursų organizatorius: "ProBaltic consulting"
Kursų pavadinimas: "Muziejų ir mokyklų bedradarbiavimo tinklo plėtros galimybės"
Strateginio planvimo ir ateities scenarijų kūrimas, bendradarbiavimo tinklų su mokymo
įstaigomis kūrimas, muziejų plėtros galimybės.
Turiu sertifikatą
2013.09
Trukmė (valandomis): 48
Kursų organizatorius: Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas
Kursų pavadinimas: "Muziejų vadyba"
Mokymų metu buvome supažindinti su autorių teisių kodeksu, muziejaus lankytojų
aptarnavimo ir lankymo sąlygų gerinimo galimybėmis, finansinių projektų rašymo
ypatumais.
Turiu sertifikatą
2012.03
Trukmė (valandomis): 6
Kursų organizatorius: Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centras
Kursų pavadinimas: "Muziejinių vertybių fotografavimo specifika"
Eksponatų fotografavimo ypatumai, nuotraukų apdorojimas ir paruošimas įkėlimui į
skaitmeninę erdvę.
Turiu sertifikatą
2008.10
Trukmė (valandomis): 18
Kursų organizatorius: Pedagogų profesinės raidos centras
Kursų pavadinimas: "Informacinių technologijų taikymas"
Konferencija-kompetencijų tobulinimas. Supažindinimas ir praktinis IKT taikymas
edukacinėje veikloje.
Turiu sertifikatą
2007.12
Trukmė (valandomis): 2
Kursų organizatorius: KTU
Kursų pavadinimas: Pranešimas - "Kompiuteris; pagalbininkas ar priešas"
Pagal ugdymo mokslo filosofijos ir teorijų modulio programą, pristatytas auditorijoje
pranešimas.
Turiu sertifikatą
2007.11
Trukmė (valandomis): 2
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Kursų organizatorius: UAB "Bitė Lietuva"
Kursų pavadinimas: I lygio mokymo programa
UAB "Bitė Lietuva" teikiamų paslaugų bei produktų supažindinimas ir pristatymas
klientui.
Turiu sertifikatą
2007.10
Trukmė (valandomis): 16
Kursų organizatorius: "ISM"
Kursų pavadinimas: "Papildomas pardavimas klientų aptarnavime"
Pardavimo klientams ir bendravimo žinių su jais pagilinimas
Turiu sertifikatą

Narystė organizacijose

2013.03 - Dabar

Organizacija: "KTU alumnų asociacija"
Pareigos: narys
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