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ASMENINĖ INFORMACIJA KRISTINA BAKANIENĖ  

  

 Šermukšnių g. 1, Giraitė, Kauno raj., LT - 54307, Lietuva 

 +370 699 52813 
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DARBO PATIRTIS   

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 
  

nuo 2002m.09 iki 2021m. 03 

 

 

 

 

nuo 2021m. 03 iki dabar 

Projektų vadovė 

UAB "PICO LINE", Kęstučio g. 56, Kaunas, www.picoline.lt  

Reklaminių projektų kūrimas ir įgyvendinimas, maketavimas ir gamyba. 
Reklamos gamyba. 

 
Pardavimų vadovė 
UAB "ELRESA" - Reklamos namai, Raudondvario pl. 150 - 209, Kaunas, www.reklamosnamai.lt 
Reklamos sprendimai ir gamyba vienoje vietoje.  

2002 - 2003 m.  Verslo vadyba ir administravimas Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Kauno kolegija 

1999 - 2002 m.  Reklamos vadybininko kvalifikacija Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

Kauno kolegija 

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

  

Rusų kalba A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 
 
 

Bendravimo gebėjimai Kiekviena nauja diena, tai betarpiškas bendravimas tiek su klientais, tiek su įmonės darbuotojais, 
leidžia ugdyti bendravimo gebėjimus. Įvairių situacijų sprendimas ir žinių gilinimas knygų pagalba, 
leidžia augti kaip asmenybei ir visa tai pritaikyti praktiškai kasdienybėje.  

- geri bendravimo gebėjimai su įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėmis  

- daug bendravimo gebėjimų įgijau dirbdama projektų vadove 

- gebėjimas dirbti komandoje 

- lankstumas, tolerancija, nekonfliktiškumas 

- užsibrėžto tikslo siekimas ir noras surasti geriausią sprendimą. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

- komandinio darbo patirtis, iniciatyvumas, atsakingumas 

- ryžtingumas, gebėjimas priimti sprendimus 

- aiškios ateities vizijos turėjimas 

- vadovavimo projektams patirtis  

- organizacijos atstovavimas 

Darbo kompiuteriu gebėjimai - gerai moku naudotis Microsoft Office™ programa 
- gerai moku naudotis Corel Draw programa 

 

Kiti gebėjimai - patikimumas ir atsakomybės jausmas  
 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 

Konferencijos 

Narystės 

 

Kasmetinė konferencijas PARDAVIMŲ FORMULĖ 

Verslo moterų kubas BNI HANZA  


