Profesinio orientavimo projektas „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros sėkmės link“ (Nr. EG-2013-196)

NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA
DARBO PAIEŠKOS IR KARJEROS PLANAVIMO PORTALAI
Bene daţniausiai naudojamas darbo paieškos būdas yra darbo skelbimų paieška darbo paieškos
portaluose. Ţemiau pateikiami populiariausi ir daugiausiai darbo skelbimų talpinantys darbo
paieškos portalai. Be darbo skelbimų šiuose portaluose sudaryta galimybė patalpinti savo
gyvenimo aprašymą (CV) duomenų bazėse, pasiskaityti apie karjerą, padėtį bei naujienas darbo
rinkoje.

Naudingos nuorodos





















https://uzt.lt/ - Uţimtumo tarnybos puslapis
https://www.cv.lt/ - Darbo paieškos ir karjeros planavimo portalas
https://www.cvonline.lt// - Darbo paieškos ir karjeros planavimo portalas
https://www.cvbankas.lt/ - Darbo paieškos ir karjeros patarimų portalas
https://www.cvmarket.lt/ - Darbo paieškos ir karjeros planavimo portalas
http://cvzona.lt/ - Darbo paieškos ir karjeros patarimų portalas
http://manager.lt/ - Darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas
https://workinlithuania.lt/ - Darbo skelbimai uţsienio kompanijose, įsikūrusiose Lietuvoje
https://www.zinauviska.lt/lt/ - Informacija apie staţuotes ir praktiką jaunimui, karjeros
patarimai
http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2 – darbo skelbimai viešajame
sektoriuje
http://isidarbink.lt/ - Darbo paieškos portalas
http://siulodarba.lt/ - Darbo skelbimų paieškos svetainė (su nuorodomis į svetaines, kuriose
darbo skelbimas paskelbtas)
http://www.euroguidance.lt/ - Orientavimas karjerai Lietuvoje ir uţsienyje
http://www.darbasuzsienyje.org/ - Svetainė sukurta ţmonėms (studentams) ieškantiems
sezoninio ar nuolatinio darbo uţsienyje. Joje talpinami patikimiausių Lietuvos įdarbinimo
agentūrų skelbimai
http://www.ldb.lt/eures/Puslapiai/default.aspx - Internetinis puslapis, skirtas asmenims,
norintiems atvykti gyventi ir dirbti į Lietuvą bei Lietuvos gyventojams, norintiems išvykti dirbti
ir gyventi į ES/EEE valstybes
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage - Europos darbo mobilumo portalas
https://careersinternational.com/ - Tarptautinis darbo paieškos portalas ES šalyse
http://www.europejobs.org/ - Darbo paieškos ES šalyse portalas
https://www.intjobs.com/ - Tarptautinis darbo paieškos portalas
http://graduatejobsineurope.com/ - Darbo pasiūlymai absolventams Europoje pagal šalis

Planuodamas (-a) savo karjerą, ieškodamas (-a) darbo, pildydamas (-a) CV ar rašydamas (-a)
motyvacinį laišką, norėdamas (-a) konsultacijos karjeros klausimais visuomet gali kreiptis pagalbos
į savo aukštosios mokyklos Karjeros centrą arba karjeros specialistą. Ten Tau tikrai padės.

Ši projektinė veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų
paramos fondas.
Ši medţiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų poţiūrį. Europos
Komisija neatsako uţ šios medţiagos turinį bei uţ galimą informacijos panaudojimą.

