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GYVENIMO APRAŠYMAS 
 
 

Asmeniniai duomenys 

Vardas, pavardė:            Ina Ūsienė 
Adresas:                         Ukmergės g., Kaunas 

Gimimo data:                 1988 01 24 
Tel. nr.:                          860328786 

El. pašto adresas:            usiene.ina@gmail.com  
 
Prisistatymas 

Greitai prisitaikau prie naujo kolektyvo, aplinkybių ir aplinkos. Greitai mokausi ir atsakingai 
vykdau patikėtas užduotis. Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti. Moku dirbti ir komandoje, ir 

individualiai.  
 
Išsilavinimas: 

Data:                              2007-09 - 2011-06 
Mokymo įstaiga:          Kauno technologijos universitetas 

                                       Cheminės technologijos fakultetas 
Specialybė:              Maisto technologijos ir inžinerijos programa 
Išsilavinimo laipsnis:     Chemijos inžinerijos bakalauras 

 
Data:                              1995-09 - 2007-07       

Mokymo įstaiga:            Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinė mokykla 
 

Kvalifikacijos kėlimas: 

2019-04-15 konferencija 1 dienos 4 ak. val. „Vaikų maitinimo tendencijos ugdymo įstaigose 
šiandien“. 

2019-03-23 seminaras 1 dienos 8 ak. val. „Iškalbos menas“  
epazymejimas.lt unikalus pažymėjimo autentifikavimo raktas: 2D5CD8333A. 
 

 

 

Darbo patirtis: 

Data:                              2018-12-12 - dabar                   
Įmonės pavadinimas:     Kauno lopšelis-darželis “ŽELMENĖLIS” 

Įmonės veikla:               Vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 
Pareigos:                        Dietistė 

Pagrindinės funkcijos:   Maitinimo priežiūra, organizavimas ir valgiaraščių sudarymas. 
 
Data:                              2015-06-02 – 2018-12-07 

Įmonės pavadinimas:     Prekybos miestelis „URMAS“ 
Įmonės veikla:               Patalpų nuoma 

Pareigos:                        Nuomos vadybininkė 
Pagrindinės funkcijos:  Nuomojamų patalpų priežiūra. Naujų klientų paieška, bei bendravimas su 
esamais. Sutarčių rengimas, bei sąskaitų pateikimas. Darbas su pinigų priėmimo programa. 
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Data:                              2012-11 – 2015-05-29    

Įmonės pavadinimas:     UAB „IMPULS LTU“ 
Įmonės veikla:               Sveikatingumo ir sporto klubas  

Pareigos:                        Registratūros konsultantė/ vadybininkė – administratorė 
Pagrindinės funkcijos: Klientų priėmimas, registravimas, sporto klubo narysčių, bei vienkartinių 
apsilankymų pardavimas. Darbas su kasa ir jos knygos pildymas. Grupinių treniruočių tvarkaraščio 

keitimas, informacinių pranešimų rengimas, bei tvarkos ir švaros darbo vietoje ir klube priežiūra. 
Prekių ir inventoriaus inventorizacijos atlikimas. 

Pasiekimai darbe:          2013 metų UAB „IMPULS LTU“ šauniausia darbuotoja.  
 

Data:                              2006-12 - 2007-01 

Įmonės pavadinimas:     UAB „POLONEZAS“ 
Įmonės veikla:               Prekyba fejerverkais 

Pareigos:                        Pardavėja – kasininkė 
Pagrindinės funkcijos: Prekių priėmimas ir išdėstymas lentynose, klientų konsultavimas ir 
fejerverkų pardavimas, darbas su kasos aparatu ir jos knygos pildymas, skyriaus priežiūra ir švaros 

palaikymas. 
 

Data:                              2006-06 - 2006-08 
Įmonės pavadinimas:     UAB „PALINK“ 
Įmonės veikla:               Maisto prekių pardavimas. 

Pareigos:                        Pardavėja – kasininkė 
Pagrindinės funkcijos:   Klientų aptarnavimas kasoje, darbas su kasos aparatu, grynaisiais pinigais 

ir banko kortelėmis. 
 
Kalbų žinios: 

Kalba   Skaitymas   Kalbėjimas   Rašymas 
Lietuvių  gimtoji   gimtoji   gimtoji 

Anglų              pagrindai                     pagrindai                     pagrindai 
Rusų   pagrindai                     pagrindai                     pagrindai  
 

Kompiuterinis raštingumas:  

Gerai dirbu pagrindinėmis Microsoft Office programomis. 

 
Vairuotojo pažymėjimas: 

“B” kategorija, nuo 2011-12. 

 

Asmeninės savybės: 

Atsakingumas, nuoširdumas, stropumas, sąžiningumas ir  tvarkingumas.  

 
 


