
 
 

„Accenture“ kviečia mokytis, atlikti praktiką ir likti dirbti naujai kuriamame 

padalinyje Vilniuje 

 

Lietuvoje besikurianti informacinių technologijų (IT) įmonė „Accenture“ šią vasarą 

kviečia mokytis apie 30 jaunesniųjų specialistų, kurie galės pradėti karjerą IT srityje 

ar įsidarbinti įmonės pažangiųjų technologijų padalinyje Vilniuje.  

 

„Accenture bootcamp“ mokymus baigę dalyviai gauna pažymėjimą, o sėkmingiausi – mokamą 

praktiką įmonėje, po kurios gali būti pasiūlomas nuolatinis darbas tarptautinėje įmonėje. Visi 

mokymai vyksta anglų kalba. Šie mokymai – tai ilgalaikės įmonės personalo atrankos 

programos dalis, jau ne vienerius metus sėkmingai veikianti Latvijoje.   

 

Šią vasarą Lietuvos specialistams „Accenture“ siūlo keletą mokymo programų. Iki liepos 25 

d. galima registruotis į mokymus apie duomenų valdymo sprendimus, taip pat į „DevOps“ 

kursus, kuriuose bus galima daugiau sužinoti apie „DevOps“ principus ir jų taikymą debesų 

kompiuterijoje. Iki rugpjūčio 6 d. galima registruotis į „Java“ programavimo kalbos kursus.  

 

Mokymuose įgyjama pagrindinių IT žinių ir įgūdžių, kurių reikia pradedant karjerą. Šie 

mokymai organizuojami kaip  kasdienis darbas su projektais. Dalyviai įgyja tiek praktinių, tiek 

teorinių žinių, mokosi dirbti komandoje. Mokymai suteikia galimybę dirbti IT srityje ir tęsti 

darbą „Accenture“, nes dauguma praktikantų tampa įmonės darbuotojais.  

 

Mokymai yra nemokami ir trunka 2–4 savaites (trukmė priklauso nuo pasirinktos mokymų 

srities). Visi mokymai vyks nuotoliniu būdu, vadovaujant patyrusiems lektoriams ir 

mentoriams.  

 

Norint registruotis į šiuos mokymus, atsižvelgiant į pasirinktą temą, reikia pagrindinių WEB 

technologijų ir programavimo teorijos žinių, suprasti OOP koncepciją, gebėti parašyti paprastą 

SQL komandą. Daugiau apie registraciją: www.bootcamp.lv 

 

Per pastaruosius trejus metus „Accenture bootcamp“ mokymus Latvijoje baigė daugiau nei 

1 200 specialistų, galinčių tęsti karjerą IT srityje. Tokie mokymai rengiami reguliariai, jie 

skelbiami mokymų interneto svetainėje. Rudenį ir žiemą planuojama surengti .NET, 

„LowCode“, testavimo, debesų kompiuterijos sprendimų, didžiųjų duomenų ir kitus mokymus.  

 

„Lietuvoje ketiname aktyviai dirbti su akademine bendruomene, valstybės institucijomis ir 

vietine ekosistema, kaip darome ir Latvijoje. Esame atviri bendradarbiavimui, taip pat 

dalyvausime konferencijose, organizuosime įvairius renginius ir mokymus – sieksime, kad 

Baltijos šalyse daugėtų IT specialistų. Latvijoje „Accenture“ veiklą pradėjo 2002 m. Šiuo metu 

įmonėje dirba 1 800 IT specialistų, tęsiame plėtrą ir sukauptą patirtį bei žinias pritaikome 

Lietuvoje“, – pabrėžia „Accenture“ vadovas Baltijos šalyse Maksims Jegorovs.  

 

Šiemet „Accenture“ priėmė sprendimą atidaryti pažangiųjų technologijų centrą Vilniuje. 

Naujojo centro dėmesys bus telkiamas į tarpdisciplininių technologijų sprendimų kūrimą ir 

pristatymą visose pirmaujančiose technologijų platformose, taip pat individualių inžinerijos, 

infrastruktūros ir debesijos paslaugų teikimą klientams visame pasaulyje.  

 

Tarptautinė įmonė Lietuvoje numato augti sparčiai. Iš pradžių planuojama priimti kelias 

dešimtis darbuotojų, tačiau per artimiausius metus specialistų skaičių ketinama padidinti iki 

poros šimtų.  

http://www.bootcamp.lv/


 

„Accenture“ yra viena pirmaujančių IT įmonių Baltijos šalyse ir pasaulyje. Įmonė dirba su 

naujausiomis technologijomis, padėdama klientams prisitaikyti prie šiandieninių verslo ir 

klientų poreikių. Taikydama skaitmenines technologijas „Accenture“ kuria ateitį daugelyje 

ekonomikos sektorių. Šiais metais didelis dėmesys skiriamas debesų technologijoms ir 

saugumo sprendimams.  

 

„Accenture“ yra tarptautinė verslo konsultavimo, technologijų ir užsakomųjų paslaugų įmonė, 

kurioje dirba daugiau kaip 537 000 darbuotojų.  

 

Daugiau informacijos:  

 

Rita Saunorytė Norutienė  

„Accenture“ komunikacijos konsultantė 

Tel.: +370 682 95377 

El. paštas: rita@chestnut.lt 


