APIE MANE
Pasižymiu inovatyviais sprendimais, ypatingu entuziazmu bei patirtimi
dirbant su įvairiomis socialinėmis grupėmis, o sukaupta patirtis
savanoriaujant bei dirbant įvairiose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse
organizacijose, yra stropiai atliekamo darbo priežastis.

DARBO PATIRTIS
08/2019 – DABARTINIS – Vilnius, Lietuva

Džioraldas
Šukys
GIMIMO DATA:

Nacionalinio biuro narys
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
Vykdomų projektų koordinavimas, naujų projektų idėjų generavimas,
bendradarbiavimas su sąjungos skyriais, renginių organizavimas,
pozicijų rašymas.

17/09/2000

10/2018 – 06/2019 – Šiauliai, Lietuva

KONTAKTINIAI DUOMENYS
Pilietybė: lietuvis, -ė
Lytis: Vyras
Vilnius, Lietuva

Pirmininkas
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinių parlamentas
Parlamento veiklos organizavimas ir koordinavimas, bendradarbiavimas
su partneriais, įvairių projektų, renginių ir socialinių akcijų organizavimas
bei koordinavimas, darbas įvairiose darbo grupėse kartu su mokytojais,
tėvais, administracija, prisidėjimas prie ugdymo ir kitų strategijų plėtros.

dzioraldas.sukys@gmail.com

02/2019 – 08/2019 – Šiauliai, Lietuva

(+370) 60576819

Korepetitorius
Visuomeninė organizacija „Kartu mes galime“
Aktyvus darbas su mokiniais, dėstomos medžiagos kūrimas,
bendradarbiavimas.
08/2017 – 12/2018 – Šiauliai, Lietuva

Viešųjų ryšių koordinatorius
Radijo stotis "FixFM"
Interneto ir socialinių medijų turinio kūrimas bei administravimas
(vizualinės medžiagos, pranešimų kūrimas ir kt.), renginių organizavimas
ir koordinavimas, bendradarbiavimas su partneriais, komunikacijos
mokymų nariams vykdymas.
03/2013 – 06/2018 – Šiauliai, Lietuva

Veiklos koordinatorius
Radijo klubas
Klubo veiklos organizavimas: darbas su laidomis ir tekstais, muzikiniais
takeliais, įvairių projektų ir renginių organizavimas bei koordinavimas, b
endradarbiavimas su partneriais, komunikacijos mokymų nariams
vykdymas, interneto ir socialinių medijų turinio kūrimas bei
administravimas (vizualinės medžiagos, pranešimų kūrimas ir kt.).

IŠSILAVINIMAS IR MOKYMASIS
09/2019 – DABARTINIS – Vilnius, Lietuva

Socialinių mokslų bakalauro laipsnis
Vilniaus Universitetas
09/2015 – 07/2019 – Šiauliai, Lietuva

Vidurinis išsilavinimas
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

KALBŲ ŽINIOS
GIMTOJI KALBA (-OS): lietuvių kalba
KITA (-OS) KALBA (-OS):

anglų kalba
Klausymas
C1

Skaitymas
C1

Informacijos
pateikimas
žodžiu
C1

Bendravimas
žodžiu
C1

Rašymas
C1

Skaitymas
A2

Informacijos
pateikimas
žodžiu
A2

Bendravimas
žodžiu
A2

Rašymas
A2

rusų kalba
Klausymas
A2

SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI
Microsoft Office programos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) / Microsoft
Teams / Google Docs / Adobe Photoshop / Socialiniai tinklai

TINKLAI IR NARYSTĖS
11/2017 – DABARTINIS

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

POMĖGIAI IR INTERESAI
Laisvalaikio pomėgiai
Muzikos prodiusavimas, kelionės gamtoje, savanorystė, diskusijos ir
pokalbiai.

