Aurimas Rabačius
Curriculum Vitae
ASMENINĖ INFORMACIJA
• Gimimo data: 22 birželis 1988.
• Tautybė: Lietuvis.
• Šeimyninė padėtis: nevedęs.
• Mob. Tel. Nr.: +37067053600.
• El. paštas: aurimas@rabacius.lt.
• Kalbos:
lietuvių - gimtoji,
anglų - puikiai. (98% valstybinio brandos
egzamino įvertinimas),
• rusų - pagrindai.
• Linked-in paskyra: https://
www.linkedin.com/in/aurimasraba%C4%8Dius-101a0947?
trk=nav_responsive_tab_profile_pic
• Facebook paskyra: https://
www.facebook.com/profile.php?
id=672810318
• Asmeninis žiniatinklio tinklaps: http://
rabacius.lt/
(

ASMENINIS APIBŪDINIMAS
Aukštos motyvacijos individas, su patirtimi. Jaunas, vežlus, aistringas ir susitelkiantis į jaunimui adekvačias ir gražias
idėjas. Komandos žaidėjas, draugiškas ir bendraujantis. Optimistas, siekiantis niekada nepasiduoti.
IŠSILAVINIMAS
Brandos atestatas:
• Kauno Technologijos Universiteto gimnazija.
2006. Sėkmingai išlaikė visų modulių testus, reikalingus „Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui“ gauti.
2007. ‘Lietuvos Junior Achievement’ diplomas, už sėkmingą programos‘Economics and Business’ įgyvendinimą.
Išrinktas Gimnazistų Prezidentu, respublikinio KTU gimnazijos verslo pateikčių anglų kalba konkurso moderatorius,
nuolatinis gimnazijos renginių, tokių kaip šimtadienis vedėjas, paskatinamosios Vasario 16 premijos laureatas.
Baigimas: 2007.
Aukštasis išsilavinimas:
• Kauno technologijos universitetas.
Statybos inžinerija. Bakalauras.
Baigimo metai: 2014.
• Vytauto Didžiojo universitetas.
Teisė. Vientisosios magistro studijos.
III kursas. Šiuo metu studijuoja.

DARBO PATIRTIS
• Spalis 2014 - iki šiol: Mažoji bendrija „VIRMALDA“, Kaunas, Lietuva.
Pareigos: projektų vadybininkas (ne pilnu darbo laiku).
Atsakomybė.
Kasdienė centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos stebėsena dėl projektų, tinkamų vykdyti mūsų įmonei.
Suteikti pagalbą aukštesnio rango darbuotojams dėl reikalingų dokumentų dalyvavimo konkursuose paruošimo.
Projektų kartu su didelio formato brėžiniais skenavimas ir grupavimas skaitmeninėje laikmenoje.
Įeinančių/išeinančių dokumentų administravimas.
Žiniatinklio tinklapio administravimas, atnaujinimas, naujų objektų nuotraukų darymas.
Rugpjūtis 2014 – 2017 kovas: staruolis uždaroji akcinė bendrovė ‘MEDOBLIS’, Kaunas,
Lietuva.
Pareigos: direktorius (įkūrėjas ir bendrasavininkis).
Atsakomybė.
Tinkamiausių įmanomų biokuro tiekėjų mažmeninei rinkai Lietuvoje ir užsienyje paieška.
Komunikacija su partneriais Lietuvoje ir užsienyje.
Marketingo sprendimai ir administravimas (Google AdWords, Facebook puslapis, reklama laikraščiuose).
Klientų duomenų bazės sudarymas ir grįžtamieji ryšiai.
Vadovavimas kelių žmonių komandai.
Pastovus nedidelių pakeitimų įmonės internetiniame puslapyje darymas (kainos, specialūs pasiūlymai ir kita).
Griežtas biudžeto laikymasis.
•

• Balandis 2017 - iki šiol: investuotojas, dirbantis pagal verslo liudijimą.
Atsakomybė.
Investvimo galimybių stebėsena, derybos su bankais. Bendravimas su nuomininkais.
BAIGTI TOBULINIMOSI KURSAI
Išklausė VšĮ „Sėkmingas sprendimas“ 16 ak. val. kursą „Buhalterinės apskaitos pagrindai – teorija buhalterinės
programos principai ir galimybės“.
Dalyvavo ES ‘Youth in Action’finansuojamame projekte „Migracijos, Integracijos ir įtraukimo politika Europoje“.
Projektas buvo vykdomas Loughborough (Jungtinė Karalystė).
‘High Performance business and leadership’, Vilnius, Brian Tracy International.
Išlaikytos 6 teorinės disciplinos, 15 valandų skraidymo patirties su lengvu orlaiviu (iki 6700 kg), savarankiškas skrydis,
galiojusi piloto mokinio licencija.
4 metų “Yamaha” muzikos mokyklos klasikinės gitaros kurso baigimas.
Toastmasters English viešojo kalbėjimo renginiai. ‘Competent communicator’ apdovanojimas.
KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
AutoCAD.
Internetinio puslapio, socialinių tinklų puslapių administravimas. Wordpress pagrindai.
KITA.
Vairuotojo pažymėjimas su A, B, C1 kategorijomis. Patirtis – 14 metų.
LAISVALAIKIS
Visuomeninių organizacijų veikla, tenisas, gitara, audioknygų klausymasis.

