…Vikriausi čia – prekių priėmėjai ir krovėjai.
Jiems tenka atsakingiausias darbas – iškrauti ir išrūšiuoti prekes, kurių kasdien į Prekių priėmimo
skyrių atgabenama daugybė. Didžioji čia dirbančio kolektyvo dalis yra žmonės, sutikrinantys visą
normatyvinę informaciją, tai yra prekių matmenis,
ženklinimą, įvertinant krovinio kiekį ir kokybę.
Prie jų prisijungia ženklintojai…
„Mūsų padalinyje dirba tikrai šaunūs, geri ir sąžiningi darbuotojai“, – gyrė savo komandą Centrinio
logistikos terminalo Prekių priėmimo skyriaus vadovas Irmantas Balčiūnas.

Fotoreportažas iš šio skyriaus

Komandos kompetencija
vadovas neabejoja
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Įmonės administracinio pastato vestibiulis tą vakarą tapo „Senukų TV“ buveine. Čia surengtą tradicinę
vadovų šventę ji nuspalvino naujomis spalvomis. Gardžiausiu masalu laikinos televizijos kuratoriams tapo
nieko neįtariantys renginio svečiai, paslapčia įtraukti
į vienos nakties nuotykį…
…Lyg tikroje Oskarų teikimo ceremonijoje jaudulio
ir švelnios įtampos netrūko ne vienam nominantui…
Pažintimi su 2014-ųjų metų aktualijomis, to laikotarpio naujovėmis ir kitomis ekonomikos ir verslo žiniomis dosniai dalijosi UAB „Senukų prekybos centras“
prezidentas Artūras Rakauskas, generalinis direktorius Nerijus Pačėsa… Renginio kulminacija tapo svarbiausių metų įvykių paminėjimas, plojimais lydėjome
dainininkių pasirodymus…

Investicijos per dvejus metus viršys 25 mln. eurų
Mūsų įmonės transporto parkas pasipildė devyniais vilkikais „Mercedes-Benz“, kurie įmonei atsiėjo beveik 1 mln.
eurų. Planuojama įsigyti dar 20 naujų vilkikų… Vilniuje, prekybos slėnyje „Nordika“, ir Kaune, Aleksote, numatyta
atidaryti naujus modernius prekybos centrus…

Plačiau apie tai
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Partnerystės vingiuose

„Takada“: poreikis plėstis augo
nuolat
Kėdainiečių partnerių valdose – ir vėl įkurtuvės. Įėję į UAB
„Takada“ prekybos centrą, nieko net panašaus neradome, lyginant su tuo, ką matėme metų pradžioje. Tada jau iškilusiame dar
viename daugelį kartų plėstos parduotuvės priestate dirbo prekybos įrangos montuotojai, o bendrovės savininkas Sigitas Butkus,
rodydamas būsimos ekspozicijos projektą, plačiai šypsodamasis
sakė: „Atvažiuokit kovo mėnesį ir pas mus pamatysit nuostabią
prekybos salės panoramą.“ „Kurios salės?“ – norėjosi sužinoti
aiškiau. „Taigi, kad bus tik viena – taip kaip didžiausiuose „Senukų“ prekybos centruose“, – dar labiau šypsojosi pašnekovas.

Nukelta į 7 psl. >>

„Prasmingos šventės
dalyvius linksmino
„Senukų TV“
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Nuomonių spektras: kaip pasiekti vyro ir moters santykių harmoniją?

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Ala Šulja ir Donatas Garšvinskas, skyriaus vadovo pavaduotojai.

Lina Steikūnienė, vyresnioji įvaizdžio projektų vadovė.

Egidijus Rybelis, prekių transportuotojas;
Saulius Keleckas, transporto koordinatorius.

Daiva Sniečkienė, grupės vadovė.

Eglė Lašinskienė, Gitana Pavlovaitė ir Rita Visockienė,
vadybininkės.

2 Verslumo dvasia

Mokėjimas išklausyti, nusileisti ir vėl kurti kažką naujo –
štai kur šeimos tvirtumo pamatas
„Žinių radijo“ laidos „Verslumo dvasia“ autorius Augustinas Rakauskas nuolat teigia, kad pačios didžiausios vizijos gimsta iš pirmapradžio
jausmo impulso. Šiandien mes jau neturime bendravimo deficito, bendrauja visi, visomis įmanomomis formomis. Laidoje šia tema kalbėta daug
kartų, stengiamasi išryškinti, kaip visur veikia tie
patys dėsniai ir dėsningumai, diskutuojama, kaip
elgtis, ką daryti, kad mūsų bendravimas kurtų
gėrį, ir, anot laidos autoriaus, pasiektų vieningojo vienio lygmenį.
Šįkart laidos dominante pasirinkti dviejų žmonių tarpusavio santykiai, šeima. Į radijo studiją, įsikūrusią „Senukų“ biure Kaune, pasidalinti
mintimis atvyko svečiai: Giedrė, Ąžuolas, Loreta,
Rytė ir Virginija. Džiugu, kad šįkart pokalbyje
dalyvavo ir „Senukų“ atstovė – archyvo vadovė
Rasa.
„Pasikalbėkime apie vyro ir moters tarpusavio
santykių harmoniją. Kas padeda, kas trukdo ją
kurti? Kodėl meilė kartais jau po kelių mėnesių
ar metų išblėsta? Kas yra meilė apskritai? Tegul
šis susitikimas radijo studijoje bus ne diskusija, o
išsisakymas: vienas kitą išklausykime ir turėsime
platų nuomonių spektrą…“, – laidos vedėjos Ingrida ir Edita pasiūlė pokalbio dalyviams.
Mes pateikiame sutrumpintą nuomonių spektrą, visą laidą, transliuotą 2015 m. sausio 16 d., galite išklausyti „Žinių radijo“ archyve.

„…Didelė problema, kad mes nežinome, kas esame.
Gimstame, pradedame gyventi kažkokį gyvenimą, bręstame, kažkas mus auklėja. Mums nuolat aiškina, kas yra
teisinga, o kas ne. Nejučia matai, kad dauguma aplinkui
jau turi partnerius, tuokiasi, o tu dar net neišsiaiškinai,
ko nori, kas tas gyvenimas, kodėl vyksta vienaip ar kitaip.
Klausimų – kur kas daugiau negu atsakymų. Dažniausiai
atsiduriame prieš patį faktą, nes žmoguje veikia hormonai,
savaime kyla tam tikri poreikiai. Vienaip ar kitaip, akivaizdu, kad esame reikalingi vieni kitiems: moterys vyrams, vyrai – moterims. Harmoningų santykių kūrimas prasideda
nuo klausimo, kiek žmogui apskritai yra svarbu kito žmogaus dalyvavimas, buvimas jo gyvenime…“
„…Žmogus turi suprasti, žinoti, įsisąmoninti, kodėl jis ieško partnerio, bendravimo. Visi
norime, kad mums būtų malonu,
gera su tuo žmogumi, kad patenkintume savo poreikius. Pirmajame etape, kai tam tikri poreikiai
tenkinami, mes būname laimingi. Vėliau padėtis keičiasi:
ateina toks laikas, kai turime suprasti, kas yra pora, kas
yra meilė. Kai dalį savęs aš išimu, patraukiu ir priimu kito
žmogaus dalį – tai ir yra pora. Tada, kai dviese esame tarsi
vienas. Svarbiausia, kaip aš suprantu, nusileidžiu ir priimu kitą žmogų. Mokėjimas nusileisti, išklausyti ir vėl kurti
kažką naujo – štai kur yra poros sutarimo pamatas...“
„…Iš psichologinės literatūros prisiminiau tokią mintį: žmogus nepajudins nė vieno savo piršto, jeigu nuo to
judesio nepajaus malonumo. Ir jeigu paseki savo jausmus,
mintis, ką bedarytum, pajunti, kad viską darai tik dėl to,
kad būtų vis maloniau ir maloniau. Vienas noras išsipildo,
tada atsiranda kitas, dar kitas. Šeimoje abiejų partnerių
tokie siekiai, tad svarbiausia suvokti, kas tarp jų norų yra
bendra, kas labiausiai vienija šeimą, teikia daugiausia malonumo abiem.“
„…Mes visi ateiname iš kažkokios šeimos, kurioje kiekvienas gerai jaučiamės, esame įpratę būti, turim
įvairių įpročių, pomėgių. Kai sukuriame savo šeimą, tikimės, kad ir joje gerai jausimės. Bet ar taip bus? O jeigu
sutuoktinis augo ir brendo visiškai kitokioje aplinkoje?
Nedažnas apie būsimus pokyčius pagalvoja…“
„…Esu skaičiusi, kad yra tokia praktika, jog ištekanti
moteris turi pradžioje pagyventi su vyro mama, kad ji marčią mokytų, kaip su savo vyru sugyventi – išvirti valgyti,
tvarkyti namų ūkį ir panašiai. Kai tą išgirdau, pamaniau: na
ir nesąmonė – anyta mokys, kaip man reikia gyventi? Bet kai
pagyvenau su vyru 15 metų, supratau, kiek daug laiko sugaišau tam, ko galėjau išmokti iš anytos per kelis mėnesius.
Būčiau daug sutaupiusi ir savo, ir vyro energijos, išvengusi
daugybės konfliktų. Juk žmogus įpratęs gyventi pagal mamos
namų tvarką: jam skanūs blynai, kokius kepė mama, ir geriau
tuo pasinaudoti nei be reikalo eikvoti jėgas…“
„…Taip, iš tiesų, mes dažniausiai renkamės tą, ką matėme ir patyrėme savo šeimoje, bet žinome, kad šiais laikais šeimos modelis – ne idealus! Net nesusimąstome, kaip
sudėtinga sukurti darną šeimoje. Juk susieina du visiškai
skirtingi individai, o turi sutarti, pritarti. Matau problemą,
kad mūsų visuomenėje dažniausiai klaidingai formuojama
pačios meilės samprata: mūsų, deja, nemoko, kad meilės
reikia siekti, reikia ją kurti, nuolat stengtis vienam dėl kito.
Dėl to ir baigiasi kantrybė, o su ja per kelis mėnesius ar
metus – ir meilė. Tada ieškome naujos meilės.“
„…Jeigu aš noriu, kad tas žmogus, kuris yra šalia,
būtų laimingas, jeigu sakau, kad jį myliu, tai pirmiausia

turiu žinoti, ko jis nori ir pasistengti tą norą įgyvendinti.
Ir džiaugtis, tarsi būčiau savo norą išpildžiusi. Taigi, jeigu mes esame pora, vienas kito turime klausytis tam, kad
suprastume, kokioms sąlygoms esant vienas ir kitas galime
būti laimingesni, kokie abiejų mūsų tikslai, kaip galvojame
save realizuoti. Jeigu tą geranoriškai ir kantriai darytų abi
pusės, pora nesunkiai taptų harmoninga šeima…“
„…Manau, kad šeimyninės laimės didžioji dalis priklauso nuo moters, nes ji yra šeimos židinio kūrėja. Turbūt
dėl to dažnas vyras ieško tokios žmonos, kuri būtų atlaidi
kaip mama: gera, šilta, švelni. Turiu šiokios tokios šeimyninio gyvenimo patirties, todėl drįstu teigti, jog moteris
išlošia, nuperka vyrą, jeigu moka išmintingai jį pakreipti.
Galėčiau duoti patarimą, kurį kažkada man davė tėtis: moteris taip turi vadovauti ir valdyti, kad vyras to nejaustų,
manytų, jog pats priėmė sprendimą, kad pats to nori. Tai
ir yra moters meistriškumas šeimoje. Svarbu pasakyti, kad
viskas prasideda nuo kompromisų, nuo supratimo, kad vyras ir moteris yra skirtingi. Ne be reikalo sakoma, kad vyrai iš Marso, o moterys iš Veneros. Kai suvoki, kad esame
skirtingi, atsiranda toks keistas jausmas, tarsi nieko nežinai, lyg koks bejėgiškumas apima. Tada iš partnerio klausi
patarimo, pagalbos, bandai kitą pusę pažinti ir atitinkamai
elgtis. Toks, manau, yra pirmas geras žingsnis kompromiso link. Svarbu klausytis vienas kito ir padėti vienas kitam
suprasti.“
„…Ko labiausia trūksta mūsų visuomenei, tai apsikeitimo patirtimi. Jeigu tekėdama būčiau žinojusi, kokie
išbandymai laukia, būčiau nepatikėjusi. Pritariu čia išsakytai nuomonei apie fantastišką moters savybę – atlaidumą. Mokėjimas atleisti moteriai kaip gelbėjimosi ratas, pati
geriausia charakterio savybė, padedanti sukurti šeimą, ją
išsaugoti, užauginti vaikus. Jeigu abu sieks tik kiekvienas
savo gerovės, tai tikrai nieko nebus. Kažkuriam reikia nusileisti. Ką padarysi, kad vyrui sunkiau peržengti savo ego.
Mot eris yra ta, kuri gali, sugeba nusileisti, sustyguoti šeimą. Kai šitą dėsningumą supratau ir pabandžiau juo vadovautis, man atrodė, kad kaskart įveikdavau Everestą...
Palaipsniui namuose kompromisų padaugėjo, atmosfera
labai pagerėjo. Įdomu, kad netrukus ir kiti namiškiai tapo
vienas kitam dėmesingesni ir nuolaidesni. Taigi mano patirtis liudija, kad tas atlaidumas, moteriškumas, apie kurį
buvo kalbėta, mums, moterims, iš tiesų,
labai padeda…“
„…Esu įsitikinusi, jog meilė šeimoje kuriama dideliu darbu. Jis susideda
iš kompromisų ir nusileidimų, sudėtingų ir nemalonių dalykų. Bet žmonės,
kurie tai daro, jaučia didelę naudą,
džiaugsmą, ir tai atsiperka 100 procentų. Tos patirties nenupirksi už jokius pinigus, tai yra gyvenimas, tai yra kūryba, padedanti mums turėti artimą žmogų. Juk visi namuose
norime prie kažko prisiglausti, kažkam pasiguosti…“
„…Visą gyvenimą sprendžiame rebusą, kas yra meilė.
Kaip aš ją suprantu? Tikrai tai ne tas pirmasis romantiškas
laikotarpis, kai, pasidavęs jausmams, netenki proto, skrendi
ant sparnų. Ne tai yra meilė. Meilė nėra ir tai, kad išgyveni
su žmona ar vyru nemažai metų ir vaikučių pasigimdai, juos
užaugini, į gyvenimą išleidi. Mano supratimu, meilė yra
tai, kiek sugebame išgirsti sutuoktinį ir priimti jį vis arčiau
savo širdies, kiek sugebame paminti tą savo smulkų egoizmą
(nepaslėpsi – visi esame egoistai). Būtent tai ir pagimdo
pagarbą vienas kitam, artimumą ir tokius šiltus santykius,
kurie yra nepalyginami su niekuo…“
„…Man meilė asocijuojasi su tarpusavio ryšiu, kai,
sakydamas tą žodį, jauti, jog jis nuoširdus, tikras, o ne nuvalkiota frazė. Tekėdama neturėjau jokių išskaičiavimų,
negalvojau, nei kur gyvensime, nei kaip. Buvo jausmas, su
mylimu žmogumi galėjau gyventi bet kokiomis sąlygomis.
Dabar viskas skaičiuojama, matuojama, o meilę sutapatiname su instinktais, bet tai – skirtingi dalykai. Eidami
per gyvenimą, pradedame ieškoti prasmės, kas esame, kas
yra ta meilė…“
„…Kaip gi kartais suprantame meilę? Jeigu viskas gerai, tai aš myliu tave. Visų pirma man turi būti gerai, o apie
partnerį net negalvojame, net nesugebame paklausti, ko jis
nori. Nemokame bendrauti vienas su kitu, bet to mūsų ir
nemokė. Net nerūpi, kad ir kitas nori kažkokių malonumų.
Argi taip įmanoma sukurti šeimą, kuri abiem teiktų malonumą? Tik abipusis supratimas, dėmesys vienas kitam mus
gali padaryti laimingus...“
„…Didžioji dalis konfliktinių situacijų atsiranda iš to,
kad kažkuris partneris nusivilia, jog jo viltys nesipildo. Man
atrodo, kad meilė egzistuoja pati iš savęs. Jai atsiskleisti
trukdo tik mūsų nesugebėjimas sukurti teisingų tarpusavio
santykių. Dirbkime kiekvienas su savimi, stenkimės kartu ir
meilė atsiskleis…“
„…Mes visi laukiame jausmo, kurį vadiname meile.
Ieškokime, aiškinkimės, kol surasime tą būseną, kad mums
rūpintis vienas kitu būtų be galo malonu. Toks dėmesys,
toks rūpestis vienas kitu gali tapti svarbiausiu malonumu ir
prisipildymo šaltiniu. Gal tai yra meilė?“

„Žinių radijo“ laidos
„Verslumo dvasia“
temomis
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Menas verslą kurti taip, kad jis duotų naudą sau ir visuomenei.

Įmonės infrastruktūros valdyme – nauji vėjai
Pasaulyje yra viena labai ryški tendencija – didėjant
technologijų skvarbai į mūsų gyvenimą, fizinė ir virtuali
realybė vis labiau susilieja. Įmonės bando šias abi infrastruktūras sujungti į vieną tam, kad partneriai, klientai,
darbuotojai galėtų sklandžiau judėti tarp šių dviejų erdvių
ir atlikti visa tai, kas jiems reikalinga.
„Mažmeninėje prekyboje fizinės ir virtualios infrastruktūrų sujungimas, lyginant su kitomis industrijomis, yra vienas iš didžiausią potencialą turinčių veiksnių. Todėl mūsų padaliniui ir patikėta rūpintis, kad šios
dvi erdvės, visa joms reikalinga infrastruktūra būtų matoma iš vieno taško, ieškoti būdų, kaip kuo labiau sinergizuoti kaštus, kad „Senukų“ veikla ir plėtra vyktų
kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – paprašytas apibūdinti
naujo – infrastruktūros padalinio veiklos kryptis, sakė
jo vadovas Vilius Kontrimas.

Šio padalinio sukūrimas – vis labiau pastebimų permainų „Senukuose“ rezultatas. Infrastruktūros pobūdį prireikė keisti dėl aktyvios technologijų skvarbos, atsiradusio
poreikio ją valdyti efektyviau. Būtent todėl jau ne vienas
mėnuo už mūsų bendrovės informacinių sistemų plėtrą, jų
eksploataciją, transporto srautų valdymą, pastatų, aplinkos
priežiūrą, darbų saugą yra atsakingas naujasis padalinys.
„Tarsi niekas ir nepasikeitė – autotransporto, informacinių sistemų, šių sistemų eksploatacijos, pastatų priežiūros,
darbų saugos padaliniai dirba savo darbą, tačiau dirbame suvieniję pastangas, daugelį klausimų su jų vadovais
sprendžiame integruotai, – besikeičiančios veiklos pobūdį
komentavo V. Kontrimas. – Diferenciacijos dar yra daug,
kažkiek jos tikrai ir liks, bet mes visi dabar mokomės vieno
tikslo siekti šiuolaikiškai, atsižvelgdami į naujausias technologijas. Kitaip sakant, kurdami tinkamą aplinką, tobulindami įrankius, su kuriais įmonėje dirbama, padedame mums
visiems siekti bendrų ir svarbių
įmonės verslo tikslų.“
Penkis skyrius apjungusio
naujojo padalinio susirinkime
buvo kalbėta, jog labai svarbu
infrastruktūrą suvokti kaip paslaugą. Paslauga teikiama partneriams – pagrindinėms įmonės
verslo grandims. „Užtikrintas
naudojimasis informacine sistema, kompiuteriu, tinklu, telefono ryšiu, automobiliu, pastatu,
kitais svarbiais veiklai objektais
– visa tai yra mūsų veiklos re-

zultatas, mūsų teikiamos paslaugos. Jas suteikdami, galvokime, kaip jos bus suvokiamos, kaip naudojamos, iš savęs
ir iš partnerių reikalaukime, kad suteiktos paslaugos duotų
didžiausią naudą“, – kalbėta susirinkime.
Išanalizavus visų su įmonės infrastruktūra susijusių
padalinių veiklos 2015-aisiais metais planus, išdiskutavus,
paruoštos bendros – Infrastruktūros padalinio veiklos gairės. Visa jos struktūra parengta galvojant apie pagrindinį
tikslą: kiekviena paslauga maksimaliai turi atitikti tiek vidinių, tiek išorinių partnerių poreikius. „Tokia visų mūsų
padalinio skyrių paskirtis. Teikdami paslaugą visada turime
galvoti, kad ji atitiktų verslo poreikius, būtų taupi, greita,
patikima, vartotojui draugiška. Kadangi partneriai, kuriuos
aptarnaujame, yra kolegos, esu tikras, kad įgyvendinti šiuos
mūsų įsipareigojimus jie padės. Juk visi siekiantys to paties
tikslo privalome įsipareigoti vienas kitam“, – samprotavo
Vilius.
„Senukai“, siekdami, kad jų verslas dar labiau atitiktų tai, kas vyksta pasaulyje, žengė naują žingsnį – pradėta
įgyvendinti vizija „Pasaulinės klasės infrastruktūros paslaugos virtualioje ir fizinėje erdvėje“. Šiam tikslui ir sutelkti
įmonės verslą aptarnaujantys darbuotojai, ieškoma būdų,
kad savo šiuolaikiška veikla jie taptų dar geresni talkininkai vadybai. Anot naujojo padalinio vadovo, visi apjungti
skyriai turi sukaupę didelę patirtį, kuria būtina pasinaudoti.
Tikimasi, jog sutelktos gerosios praktikos apjungimas su
naujosiomis technologijomis įmonei ir jos žmonėms duos
didelę naudą.
Martyna Stankevičiūtė
Antanas Marčiulionis

Skyriai suvienijo jėgas…

Investicijos per dvejus metus viršys 25 mln. eurų
Bendrovė „Senukų prekybos centras“ patvirtino strateginį 2015–2016
metų investicijų planą, kuriame numatytos didesnės kaip 25 mln. eurų investicijos į prekybos tinklo plėtrą ir modernizavimą.
„Per artimiausius dvejus metus planuojame atidaryti du naujus prekybos
centrus Vilniuje ir Kaune, atnaujinsime parduotuves Klaipėdoje, Šiauliuose,
Panevėžyje ir Mažeikiuose, modernizuosime elektroninės parduotuvės e-senukai.lt platformą, dar labiau tobulinsime prekių logistiką, – sakė įmonės prezidentas Artūras Rakauskas. – Investicijas numatėme atsižvelgdami į pirkėjų
poreikius, ekonominę situaciją šalyje ir pasaulio tendencijas, kurios vis labiau
siejamos su elektronine prekyba.“
Šių metų pabaigoje Kaune, Veiverių gatvėje, duris atvers ketvirtasis mieste
„Senukų“ prekybos centras, kurio plotas sieks 6 tūkst. kv. metrų. Į šio centro
statybą ir įrengimą planuojama investuoti apie 6,5 mln. eurų. Tai bus patogi ir
kompaktiška parduotuvė, kurioje pirkėjai lengvai ras viską, ko reikia namams.
Aleksote statomame prekybos centre bus sukurta apie 70 darbo vietų.
2016-aisiais „Senukai“ trečiąjį prekybos centrą atidarys šalies sostinėje. Jis
jau statomas prekybos slėnyje „Nordika“. Čia įsikurs 17 tūkst. kv. metrų ploto
moderni parduotuvė, kurios vien įrengimas atsieis beveik 4,5 mln. eurų. Į vieną
didžiausių prekybos centrų bendrovė pakvies dirbti daugiau nei 200 žmonių.
Komentuodamas planus dar labiau tobulinti elektroninę parduotuvę
e-senukai.lt, kurioje kas mėnesį apsiperka apie 10 tūkst. pirkėjų, įmonės generalinis direktorius Nerijus Pačėsa pažymėjo, jog numatyta ne
tik išplėsti jos asortimentą, bet ir pasiūlyti daugiau atsiskaitymo būdų,
tobulinti klientų aptarnavimą bei trumpinti prekių pristatymo laiką. Per
artimiausius dvejus metus IT naujovėms įdiegti bus skirta 10 mln. eurų.
Praėjusiais metais į parduotuvių atnaujinimą ir prekybos centro atidarymą
Šiauliuose investuota beveik 5 mln. eurų. UAB „Senukų prekybos centras“ transporto parkas pernai pasipildė devyniais vilkikais. Naujieji „Mercedes-Benz“
įmonei atsiėjo beveik 1 mln. eurų. 73 tūkst. kv. metrų ploto logistikos centrą
valdantys „Senukai“ planuoja įsigyti dar 20 naujų vilkikų. Numatyta atnaujinti
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prekybos centrą Mažeikiuose, rekonstruoti „Statybų duonos“ parduotuves Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.
Uždaroji akcinė bendrovė „Senukų prekybos centras“ Lietuvoje valdo 83 prekybos centrus ir „Statybų duonos“
parduotuves bei elektroninę parduotuvę www.e.senukai.lt. Įmonėje dirba 3,5 tūkst. darbuotojų, per mėnesį jos parduotuves aplanko daugiau kaip 1 mln. pirkėjų.
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Iš dešimtmečių patirties

„Gerai išmokau įsivertinti ir
save…“
Kiekvienas, save laikantis tikru vyru, jėgų ir patirties patikrą, manau, turėtų atlikti „Senukuose“. Dirbu šioje įmonėje dešimtmetį, todėl už savo žodžius galiu garantuoti,
pagrįsti asmenine patirtimi. Įmonėje – pusketvirto tūkstančio darbuotojų, tai reiškia, kad
veikiančią sistemą turime išlaikyti nepriekaištingai darnią, o ją sudarančių atskirų procesų
nei nejusti. Už malonią aplinką darbe atsakomybę turėtume jausti visi.
Pažintį su „Senukais“ pradėjau nuo pagalbinio darbininko vietos, tačiau nesutikčiau,
jei kas tvirtintų, kad dabartinės užimamos prekybos centro direktoriaus pareigos reiškia,
jog buvau ir esu laimės kūdikis. Pradėjęs dirbti, supratau, kad pakliuvau į didelių galimybių kompaniją, todėl asmeninės pastangos yra bet kurio dirbančiojo sėkmės garantas. Per
darbo dešimtmetį mano pareigos kito. Teko susipažinti su konsultanto, skyriaus pavaduotojo ir vadovo pareigybėmis, ir nors darbinė specifika, asmeninė atsakomybė, savaime suprantama, buvo skirtingos, išlikau ištikimas savo įsitikinimams – būti reikliam sau, turėti
aiškią discipliną, ugdytis atsakomybės jausmą, išlaikyti darnius ir draugiškus santykius.
Malonu dirbti įmonėje, kurią gerai pažįsti, kurioje save esi išbandęs ir didelių permainų akimirkomis. Stengtasi susitvarkyti su tokiais slidžiais pojūčiais kaip emocingumas, konfliktinėse situacijose nuolatos ieškota tolerancijos kitam.
Išmokau įsivertinti ir save. Supratau, kaip svarbu suderinti poreikį būti griežtu, teisingus sprendimus priimančiu vadovu, išliekant
sąžiningu prieš save patį, sugebančiu atsižvelgti į kitų charakterius, į savo ir kitų vertybes. Patirtis, tik patirtis padėjo suvokti, kaip
vadovaujančiame darbe būtina turėti aiškias
darbines nuostatas, kruopščiai jas įgyvendinti, sugebėti kurti malonią darbinę aplinką,
visiems suteikiant galimybes reikštis, išsakyti
savo idėjas.
Kaip sakoma, tobulėjimui ribų nėra, o žinant, kad „Senukai“ skatina visus norinčius
save tobulinti, to linkiu kolektyvui, kuriame
dirbu, – nebijoti priimti naujų iššūkių, ieškoti
kelių save atskleisti, asmeninėmis pastangomis kurtis aplinką, kurioje gera dirbti.
Andrius Oleknavičius
Kaišiadorių prekybos centro direktorius

„Puoselėkime savo patirties
daržą…“
„Gyvenimas – lyg važiavimas dviračiu. Norint
išlaikyti pusiausvyrą reikia
judėti į priekį ir nesustoti“ –
šiai visiems puikiai žinomai
garsiojo Alberto Einšteino
minčiai prijaučiu pati, todėl
savaime kyla poreikis ją taikyti savo kasdienybėje tiek
bendraujant su namiškiais,
tiek kolegomis. Gražius žodžius malonu skaityti, bet
kiek jie patikimai veikia
praktiškai, įrodyti teisingiausia, manau, remiantis
konkrečiais gyvenimiškais
pavyzdžiais.
Kiekvieną
mėnesį
„Senukų“ įmonėje dirbančiųjų dešimtmečių gretas papildo
vis nauji nariai – paskutiniuoju
metu viena iš jų tapau ir aš. Nei daug, nei mažai – įvairiausių sprendimų įgyvendinimų čia
ieškau jau trečdalį gyvenimo. Nors laiko įrėminimas skirtas tik nuolat planuojantiems, dėl
to galbūt nukenčia dalis žmogaus kūrybiškumo, sistemingas darbas su savimi turi neabejotinos prasmės. Mano nuomone, nesvarbu, kokios dirbančiojo pareigos, patirties kalvė
– būtina tobulėjimo sąlyga. Beviltiškai man atrodo ne tas žmogus, kuris sėja pastangas,
nesulaukdamas norimo derliaus, bet nepuoselėjantis nuosavo patirties daržo, nekeliantis
sau iššūkių, asmeninių ambicijų.
Dešimt darbo metų vienoje įmonėje yra pakankamai, kad būtų galima vertinti gerai
pažįstamos aplinkos privalumus. Man patinka dirbti vietoje, kuri kursto teigiamas emocijas: atsakomybę, nuoširdumą, komunikabilumą ir daugelį kitų. Man patinka dirbti vietoje,
kurioje bendravimas dideliame kolektyve nėra naujiena, kur išmokstama geriau suprasti ne
tik save, bet ir žmones, su kuriais kasdien susiduriama, įgaunama derybų bei bendravimo
su klientais, įmonių vadovais žinių ir patirties.
Per tą laiką „Senukuose“ spėjau pajusti skirtingų pareigų skonį – „Ekskomisarų biure“
buvau atsakinga už aplinkos apsaugą, aptarnavau klientus prekybos centro kasose, susidūriau su skaičiavimų specifika, buhalterinių procesų įvairove, o įgyti vadovavimo įgūdžiai
vadybininko vietoje dar ir šiandien lemia daugelį sprendimų dabartinėse realizacijos projektų
vadovės pareigose.
Nenorėčiau, kad man ir kolegoms vadovautų vien teoretikas. Gal ir dėl to, kad teko
dirbti su išties universaliomis asmenybėmis, gebančiomis, reikalui esant, prisiderinti prie
įvairiausių darbinių situacijų. Neįsivaizduoju stipraus vadovo, neturinčio nieko bendro su
nuostata palaikyti kiekvieną komandos narį. Juk tai vienas patikimiausių būdų siekti, kad
darbuotojai savo pareigas atliktų „su ugnele“.
Kristina Šnirpūnienė
Realizacijos projektų vadovė

4 Verslumo dvasia

Telšių „Senukų“ prekybos centro kasininkė Vaida Skabeikienė, konsultantės-kasininkės Dovilė
Varkalienė ir Aušra Daukintienė – taip pat geriausiųjų gretose.

Tradicijų skrynioje – ketvirčio geriausiųjų
apdovanojimai
Dar neseniai „Senukų“ prekybos direktorius Nerijus Janušonis šiltais žodžiais
sveikino ketvirčio geriausius prekybos centrų darbuotojus, kvietė dalintis savais pastebėjimais apie įmonės gyvenimą, praleisti dieną naujų bičiulių draugėje, o dabar
vėl sulaukta būrio nusipelniusių konsultantų, kasininkų, prekių priėmėjų, prekių
specialistų…
Kaip jau tapo įprasta, svarbiausiojo
kuratoriaus pareigas perėmęs N. Janušonis
ir šįkart padėkomis apdovanojo kiekvieną
nusipelniusįjį, o neatskiriamomis renginio detalėmis tapęs filmukas apie modernųjį „Senukų“ administracinį pastatą bei
įtraukianti viktorina tik dar labiau kurstė ir
taip jaukiai draugišką susitikimo atmosferą. Neatsitiktinai pasirinkta ekskursija po
visus biuro aukštus, gardūs pietūs valgykloje ir kelios boulingo partijos AMERIGO
boulingo ir biliardo klube, įsikūrusiame
prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“.
„Kaip darbo vietoje būti pastebėtiems?“, – klausėme kelių apdovanotųjų.
Medas Savickas, Draugystės g., prekybos centro prekių priėmėjas: „Septynaukščiame rūme viešėjau pirmą kartą,
bet nesijaučiau naujokas – aplinka puikiai
tinkanti darbui, prie kurios galima lengvai
ir greitai priprasti. Tapęs vienu iš ketvirčio geriausiųjų, džiaugiausi, bet nujaučiau,
kad pasižymėjau per šventinį laikotarpį
padėjęs ne savo skyriaus – elektroninės
parduotuvės – darbuotojams atrinkti pardavimo pasiūlymus bei pristatyti užsakytas
prekes klientams. Manau, kad pastebėti ir
įvertinti galime būti kiekvienas, svarbu
rodyti iniciatyvumą, būti veikliems ir organizuotiems...“
Vaida Skabeikienė, Telšių prekybos centro kasininkė: „Svarbiausia ne
apdovanojimas, bet žinojimas, kad darbo
vietoje esi pastebimas, o už gerus darbus

– ir pasveikinamas. Įmonėje dirbu vos metus, tačiau nuo pirmųjų darbo akimirkų čia
stengiuosi būti maloni pirkėjams, draugiška
kartu dirbančiam kolektyvui. Man labai patinka komandinis darbas, nes darbščių kolegų būryje užduotis atlikti lengviau ir greičiau. Esu dėkinga už netradicinį pirmadienį
biure ir pažintį su prekybos direktoriumi N.
Janušoniu, Mažeikių prekybos centro darbuotojais, su kuriais greitai radau bendrų
temų apie darbo situacijas.“
Arvydas Vaišvilas, Draugystės g.,
prekybos centro sodo ir daržo prekių
specialistas: „Pritariu Medo nuomonei, kad
prieš darbuotojo organizuotumą, veiklumą
ir atsakingumą joks skyriaus vadovas nelieka užsimerkęs. Manau, kad dedant kruopščias pastangas į kiekvieną paskirtą užduotį,
galima susilaukti malonių vertinimų tiek
iš kitų kolegų, tiek pačiam įsivertinti savo
kitimą, kurį lemia pasiekti rezultatai. Esu
visada pasiruošęs padėti ne tik klientams,
bet ir kolegoms, ypač naujokams, kadangi
žinau, ką reiškia juo būti. Administraciniame pastate viešėjau nebe pirmą kartą, tačiau
tikiu, kad laukia dar ne vienas susitikimas
su čia dirbančiu personalu.“
Aušra Daukintienė, Telšių prekybos centro konsultantė-kasininkė: „Manau, kad
įvertinimą už gerą darbą pelnyti gali jei
ne visi, tai bent daugelis įmonėje dirbančiųjų, kai juos supa draugiškas ir malonus
bendradarbių būrys. Galbūt kai kuriems
darbuotojams nėra paprasta atlaikyti didelius pirkėjų srautus prekybos centruose, bet
man malonu, kad jau nebe pirmi metai šioje
įmonėje galiu rasti patrauklią darbo aplinką, įtraukiančią veiklą. Turint tokias darbo
sąlygas, tapti viena iš ketvirčio geriausiųjų
nebeatrodo neįgyvendinama.“
„Verslumo dvasios“ inf.

Apdovanojimus atsiėmė ir Kaune, Draugystės gt., įskūrusio „Senukų“ prekybos centro sodo
prekių specialistas Arvydas Veišvilas bei prekių priėmėjas Nedas Savickas.
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Komandos kompetencija
vadovas neabejoja
Centriniam „Senukų“ logistikos terminalui – jau aštuoneri. Daugiau
kaip 73 tūkst. kv. m. plotą užimantis sandėliavimo milžinas glaudžia daugiau nei 200 darbuotojų. Daugiau nei 60 – Prekių priėmimo skyriaus vadovo Irmanto Balčiūno globoje: techniniai darbuotojai, krovėjai, priekių
priėmėjai, ženklintojai, prekių transportuotojai. Pažintį su terminalu
pradėjome būtent čia – norėjosi išsiaiškinti, kaip prasideda šiame objekte
vykstantys procesai.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kas čia sudėtingo priimti skirtingų Lietuvos
ir užsienio tiekėjų vežamas prekes? Vis dėlto šiam, iš pažiūros, nesunkiam
darbui, reikalinga kompetencija, tam, kad skyriuje kasdien vyrautų darnus
darbų vykdymo režimas, nekintanti disciplinuota dienotvarkė. Prekių priėmimo skyriuje dirbantys dispečeriai sutikrina atvežtų krovinių dokumentus, važtaraščius, sekdami galimus neatitikimus. Patvirtinus, kad dokumentai yra tvarkingi, galimų klaidų nėra, leidžiama atvežtas prekes iškrauti.
Tąkart Prekių priėmimo skyriuje galvojome, kaip vienoje vietoje, kur
dirba tiek žmonių, jie geba akimirksniu profesionaliai atlikti visas jiems priskirtas užduotis. Vis neužsimiršta, kaip skyriuje dirbantys dokumentų dispečeriai „palaimina“ dar vieną naują krovinį ir perduoda jį krovinių priėmimo
vadybininko atsakomybėn. Šis savo ruožtu „pakrikštija“ prekes kaip savas
bei skiria užduotį prekių iškrovimo ir priėmimo darbus vykdyti prekių krovėjams ar priėmėjams.
Vikriausi čia – prekių priėmėjai ir krovėjai. Jiems tenka atsakingiausias
darbas – iškrauti ir išrūšiuoti prekes, kurių kasdien į Prekių priėmimo skyrių
atgabenama daugybė. Didžioji čia dirbančio kolektyvo dalis yra žmonės,
sutikrinantys visą normatyvinę informaciją, tai yra prekių matmenis, ženklinimą, įvertinant krovinio kiekį ir kokybę. Prie jų prisijungia ženklintojai, kurie
paženklina pristatytas prekes, dėl neaiškių priežasčių nepaženklintas tiekėjų. Tik tada šios prekės išvežiojamos į laikinas saugojimo vietas.
Prekių priėmimo skyriaus vadovas didžiuodamasis kalbėjo apie prekių
priėmėjus Gintarą Vaikšnį, Gedeminą Petrauską, Deividą Muraškovą, Petrą
Lukaševičių, Kęstutį Kaleiniką, krovėją Saulių Jankų ir daugelį kitų.
„Mūsų padalinyje dirba tikrai šaunūs, geri ir sąžiningi darbuotojai. Kadangi didžioji jų dalis darbuojasi ne vienus metus, su jais įveikiamas didesnis nei planuojamas darbo krūvis, – sakė Irmantas Balčiūnas. – Neišvengiamai susiduriame su įvairiais sunkumais ir situacijomis, reikalaujančiomis
aukštos darbinės kompetencijos, tačiau kai komandoje dirba profesionalai,
problemas spendžiame operatyviai. Jie supranta, kad būtent nuo mūsų kolektyvo labai daug priklauso tolesnių sandėliavimo darbų ritmas.“
Būtent tai ir bandysime atspindėti kitame „Verslumo dvasios“ numeryje...
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Bendrovė patraukli žinantiems savo tikslus ir siekius.

Stiprybė slypi komandiniame žaidime
„Senukų“ krepšininkų komanda, Kauno krepšinio lygos mėgėjų čempionate sėkmingai žygiavusi iki ketvirtfinalio, jame suklupo. Mūsų įmonės sportininkams šiame etape
teko kovoti su labai pajėgia „Autotojos“ ekipa. Pirmose dvejose varžybose pasidaliję po
pergalę, komandos lemiamam mačui susitiko trečią kartą. Deja, mūsiškiams teko pripažinti varžovų pranašumą: rungtynes iki dviejų pergalių „Autotoja“ laimėjo rezultatu 2:1.
– Ar labai apmaudu, kad pirmasis dalyvavimas tokio lygio varžybose ne itin sėkmingas? – „Verslumo dvasios“ redakcija pašnekino „Senukų“ komandos kapitoną Andrių Zareckį.
Nepavadinčiau sezono nesėkmingu, vis dėlto buvo nukeliauta iki ketvirtfinalio. Prieš šį etapą jautėme įtampą, kadangi varžovas laukė įspūdingas – daugkartinis įvairių lygų čempionas.
Ne paslaptis, kad oficialiame lygos puslapyje „Autotojos“ šansai tapti čempionais ir šiemet
buvo vertinami geriausiai. Prieš tokį varžovą teko žaisti maksimaliai susikaupus. Bet, kaip sakoma, kamuolys yra apvalus. Kita vertus, ilgokas varžybų maratonas parodė, jog ir mes esame
šio to verti. Nors sezono pradžioje prireikė įdėti nemažai pastangų, kad atrastume save, labiau
pažinę vienas kitą, mūsų bendrovės sirgalius kaskart džiuginome vis geresniais rezultatais. Juk
antrajame etape namų aikštelėje nepralošėme nė karto. Išvykose taip pat sužaidėme neblogai
– iš penkerių varžybų trejas laimėjome. Paraišką kitam sezonui, manau, pateikėme tikrai gerą.
Kas būtų laukę įveikus „Autotoją“?
Manyčiau, susitikimai su silpnesniais varžovais. Su „Vieningu Kaunu“, „Kauno švara“… Bet tai tikrai puikiai sukomplektuotos ekipos.
Gausiam mūsų bendrovės kolektyvui būtų įdomų sužinoti, kaip sekėsi atskiriems „Senukų“ krepšinio komandos žaidėjams.
Mūsų komandos stiprybė yra ta, kad neturime stipraus lyderio, žaidžiame komandinį žaidimą, todėl dažnai skirtingose varžybose pasižymi vis kitas žaidėjas. Bet turime ir savose srityse išskirtinių kolegų. Mindaugas Vitkauskas
yra rezultatyviausias bei naudingiausias žaidėjas, vidutiniškai pelnantis po 16,69 taško bei surenkantis po 15,06 naudingumo balo. Džiaugiamės ir geriausio kovotojo dėl atšokusių kamuolių Simano Karaliaus žaidimu. Jis vidutiniškai atkovoja po 8 kamuolius. Daugiausia kamuolių perima jau minėtasis Mindaugas Vitkauskas. Taikliausias yra Laurynas Burneika, daugiausia varžovų metimų blokuoja Donatas Norkevičius. Stengiuosi ir pats neatsilikti, ypač rezultatyviais perdavimais.
Nuo dabar jau pradėsite ruoštis kitam sezonui?
Dar laukia nemažai svarbių rungtynių – atstovausime „Senukus“ kasmetiniame pavasario taurės krepšinio turnyre, kuris vyksta
vos mėnesį. Čia tikimės pakovoti dėl apdovanojimų. Šiame turnyre varžysis įvairios Kauno krepšinio komandos: studentų, įmonių,
veteranų… Laukia įdomios kovos.
„Verslumo dvasios“ inf.

Karjeros dienos – studentų traukos centras
Beveik dešimtmetį „Senukai“ dalyvauja kasmet rengiamose KTU Karjeros dienose. Kasmetinis universiteto organizuojamas renginys padeda studentams ir darbdaviams užmegzti tarpusavio ryšius. Šiais metais juos megzti,
austi ir kitaip jungti stengtasi specialiai renginiui paruoštoje Žalgirio arenos
erdvėje, kur daugiau nei 7000 studentų ir moksleivių pradėjo kloti praktikos
ir karjeros pamatus.
Renginyje prisistatė daugiau nei 130 įmonių darbdavių ir studentų, tarp jų
– ir „Senukų“ įmonės atstovai, kviesdami studentus ir moksleivius susipažinti,
prisistatyti, išsakyti lūkesčius ir rasti kompromisą. Pakilią nuotaiką ir darnią
atmosferą išlaikyti padėjo bendri žaidimai, viktorina bei klausimų ir atsakymų
lavina, kurią atlaikyti lengvai pavyko abiem pusėms. Studentai turėjo puikią
galimybę sukaupti žinių apie įmonę, jos istoriją, čia dirbančius žmones, o bendrovės atstovai – suteikti visą norimą informaciją, geriau pažinti potencialius
„Senukų“ darbuotojus. Pirmą kartą su savo organizacija pažindino ir „Harmony“ parko darbuotojai, kiekvienam smalsuoliui dalydami ne tik informaciją, bet
ir gardžią staigmeną – saldumynus.
„Negalėčiau įvardyti tikslaus stendą aplankiusių studentų skaičiaus, bet galiu drąsiai sakyti, kad atokvėpio akimirkos buvo trumpos. Parsivežėme daugiau
nei 100 gyvenimo aprašymų ir 80 studentų sukurtų ketureilių apie „Senukus“.
Ir tai – tik maža dalis susidomėjusių mūsų stendu, – su renginio detalėmis pažindino Darbuotojų paieškos ir atrankos grupės vadovė Rūta Maižėšienė. – Ne
maža dalis studentų ir moksleivių „Senukų“ atstovams klausimus uždavinėjo
labai kryptingai, teiraudamiesi, kokiose pareigose jiems būtų galimybė įsidarbinti pagal jų studijų programą, ar yra galimybė atlikti universiteto praktiką ir,
apskritai, kokios yra karjeros galimybės „Senukuose“.
Kasmet daugybė įmonių dalyvauja Karjeros dienose, puoselėdamos tikslą
priminti apie save ar pranešti naują žinią, trokšdamos būti išgirstos ir įvertintos, užmegzti naujus tarpusavio ryšius su būsimais darbuotojais. Tai skirtingos
įmonės daro įvairiai – akį traukiančiais ryškiais stendais, organizacijų dovanomis – firminiais puodeliais, rašikliais, įtraukiančiomis pažintinėmis užduotimis
ar nuoširdžiomis diskusijomis, kurios jauniems žmonėms padeda pažinti potencialias praktikos ir karjeros įgyvendinimo galimybes, išsigryninti asmeninius
troškimus.
„Verslumo dvasios“ inf.

6 Verslumo dvasia

Neveikiančios įrangos
kasmet surenkama vis
daugiau!
„Senukų“ prekybos tinkle per 2014-uosius metus
surinkta daugiau kaip 82 tonos elektronikos atliekų, iš
kurių daugiau nei 8 tonas sudarė nebeveikiančios
lemputės ir baterijos. Nors šiek tiek nusileidome
2013-ųjų metų išklotinei, mūsų įmonė elektronikos
platintojų asociacijos (EPA) sudarytame TOP dešimtuke
šiemet užėmė pirmąją vietą!
Ne naujiena, kad mūsų įmonėje perdirbti daugiausia surenkama smulkiosios ir stambiosios
buitinės technikos, vartojamosios ir apšvietimo
technikos, o kur dar neveikiantys elektriniai įrankiai, netinkami naudoti žaislai ar stebėjimo ir
matavimo prietaisai. Dėl to perdirbamai įrangai
surinkti „Senukų“ prekybos tinkle yra 20 didelių
ir apie pusę šimto mažesnių konteinerių.
Dar ankstesniuose „Verslumo dvasios“ numeriuose skaitytojai buvo tikinami, kad neveikiančią
įrangą žmonės gali palikti neribojant jos kiekio ir
nepriklausomai nuo to, ar ką nors pirko „Senukų“
prekybos centruose. Anot Prekių atitikties grupės
vadovės Ritos Jasienės, tikimasi, kad tai paskatins gyventojus vis labiau rūpintis gamtos apsauga, skirti daugiau dėmesio neveikiančios įrangos
perdirbimui.
Kadangi perdirbti skirtos elektros ir elektroninės įrangos surenkama vis daugiau, auga ir organizatorių bei projektui pritariančiųjų lūkesčiai,
kad žmonės neveikiančią ar jau pasenusią įrangą
paliks tam skirtuose atliekų konteineriuose.
„Verslumo dvasios“ inf.

„Senukų“ biure ir vėl
lankėsi moksleiviai!
Sakoma, kai skaičius 13 sutampa su penktadieniu, diena laikoma nesėkminga. Vasario 20-ąją
mitas buvo sulaužytas, nes penktadienio popietę
„Senukų“ biure viešėjo trylika Kauno Jono Jablonskio gimnazijos vienuoliktokų. Dalyvavę pažintinėje
ekskursijoje jie turiningai praleido laiką. Beveik
lygiai prieš metus pirmą kartą čia lankėsi tos pačios gimnazijos dešimtokai.

Šį kartą laikinai gide tapusi projektų vadovė
Rasa Šulytė vestibiulyje lūkuriuojančiam moksleivių būreliui pasiūlė apsilankyti didžiojoje konferencijų salėje ir aptarti susitikimo planą. Kaip
jau tapo įprasta panašių susitikimų metu, svečiai
buvo supažindinti su „Senukų“ istorija, administraciniu pastatu, padaliniais ir jų veikla, čia dirbančiais darbuotojais bei jiems skirtais „Senukų“
renginiais.
Netrukus jaunųjų svečių laukė ekskursija
po biure esančias erdves – kai kuriuos skyrius,
darbuotojų virtuvėles, mokymo ir kompiuterių
klases, derybų salytes, o poilsio kambaryje spėta
ne tik apsižvalgyti, bet ir pasifotografuoti. Pasivaikščiojimas po administracinį pastatą užtruko
vienoje iš mokymo salyčių, kur mokiniams buvo parodytas nuotaikingas reprezentacinis filmukas apie
įsidarbinimo ir praktikos atlikimo biure galimybes,
padrąsinęs svečius užduoti ne vieną juos dominantį
klausimą – kaip galima įsidarbinti „Senukuose“, ar
sunku tai padaryti, kokie reikalavimai yra keliami...
Nuoširdžiai diskusijai pagardini pasirinktos vietinių
virėjų keptos spurgos su arbata.
„Susitikimas pranoko tiek mokinių, tiek
mano paties lūkesčius – ne vienas iš moksleivių
buvo tvirtai įsitikinęs, kad „Senukus“ sudaro tik
prekybos centrų tinklas, tad pažintinė ekskursija
ir nuotaikingai pateikta informacija buvo tikrai
naudinga, – kalbėjo moksleivius atlydėjęs mokytojas Gabrielius.
„Verslumo dvasios“ inf.
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Tik darnus darbas sudaro galimybę tobulėti profesionaliai ir dvasiškai.

„Senukų“ praktikanto projektas įgauna pagreitį
Dar gruodžio mėnesį „Senukai“ dalyvavo Kauno
technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo
fakultete vykusiame renginyje „Praktikos diena“. Neformalioje aplinkoje „Senukų“ įmonės atstovai pažindino
studentus su perspektyviomis praktikos mūsų įmonėje
galimybėmis. Ne vienas studentas „Senukus“ renkasi
kaip patrauklią vietą universiteto praktikai atlikti.
Vis dėlto džiaugtis yra kuo, nes šiuo metu pirmieji septyni laimingieji ne tik išbando save praktiškai pažindindamiesi
su skirtingomis pareigybėmis, bet ir įsijausdami į tikrojo
„Senukų“ darbuotojo vaidmenį. Nors universiteto praktiką
studentai atlieka skirtinguose skyriuose ir kiekvieno iš jų
užduočių įgyvendinimo bei pačios praktikos laikotarpis yra nevienodas, bendrumų daugiau nei
skirtumų.
Septyni motyvuoti, aiškiai žinantys, ko
nori, jauni žmonės jau ne vieną savaitę pažintį
su „Senukais“ atlieka Informacinių sistemų ir
Informacinių sistemų eksploatacijos, Rinkotyros ir Rinkodaros skyriuose, Namų apyvokos,
žaislų ir kanceliarijos prekių grupėje bei Ekspozicijos valdymo skyriuje. Kiekvienam praktikantui yra sudaromas asmeninis tvarkaraštis, o
naujoko kuravimu užsiima mentorius, kuris yra
ne tik asmeninis mokytojas, bet taip pat atlieka
ir patarėjo, motyvuojančiojo, rėmėjo, ugdytojo,
konsultanto, sektino pavyzdžio funkcijas. Mentorius be praktikanto globos taip pat yra atsakingas už konsultacijas ir pagalbą praktikos plane numatytas užduotis atliekančiam jaunuoliui.
Kadangi šiame projekte pagrindinis vaidmuo
tenka mentoriui ir praktikantui, svarbu įsivertinti, kokią naudą gali gauti abi pusės. Praktiką
„Senukuose“ atliekantis studentas turi visas garantijas ne tik atlikti universiteto priskirtą prakti-

ką ir gauti atitinkamą savo darbo ir pastangų įvertinimą, bet
ir patirti, ką praktiškai reiškia dirbti perspektyvioje įmonėje, susidurti su organizacijos darbinėmis situacijomis ir
iššūkiais, kuriuos kasdien išgyvena ir priima „Senukuose“
dirbantieji, įgyti specifinių žinių ir kompetencijų, reikalingų siekti asmeninių ir įmonės tikslų ar net užsitikrinti geresnes karjeros galimybes.
Kaip žinia, mentoriumi būti gali ne kiekvienas, bet tas,
kuris gali, turėtų drąsiai jaustis įvertintas. Mentoriaus pareigas einantis asmuo projekto metu taip pat turi ne vieną
progą pasisemti naudingos patirties. Jo bendradarbiavimas su praktikantu leidžia suvokti organizacijos trikdžius

žemesniame lygmenyje, išmanyti kitas sritis, pagerinti
konsultavimo ir klausymo įgūdžius, kitaip sakant, geriau
pažinti save darbinėse situacijoje ir išsigryninti siekiamų
tikslų svarbą.
„Praktikanto“ projektas – tai galimybė prisiliesti prie
darbo, tiesiogiai susijusio su mano specialybe. Kadangi
studijuoju taikomąją matematiką, man įdomu praplėsti
akiratį, įgyti patirties ir žinių, su kuriomis universitete
nesupažindina, – kalbėjo Rinkotyros skyriuje praktiką atliekantis Justas Jurkūnas. – Dar prieš praktiką troškau paragauti to tikrojo darbo, kurį dirba šios įmonės darbuotojai,
bent keletą mėnesių pasijusti visaverčiu komandos nariu.
Manau, dauguma žmonių norėtų dirbti tokioje įmonėje kaip „Senukai“, kur suteikiamos puikios darbo
sąlygos, visada yra galimybė tobulėti, mokytis, kolektyvas yra draugiškas ir nusiteikęs padėti, todėl
jei sulaukčiau pasiūlymo dirbti čia, rimtai jį svarstyčiau“.
Kiekvienas projekte dalyvaujantis asmuo yra
skatinamas siekti puikių rezultatų, atrasti naujų
veiklos galimybių, pateikti naujų, nestandartinių
įžvalgų ir idėjų, kurios galėtų būti naudingos
plėtojant ir tobulinant įmonės veiklą. Netgi jei
įmonė iš praktikanto atliekamų užduočių negautų greitų ir apčiuopiamų rezultatų, rimtas
požiūris į praktikantus ir studento kvalifikaciją
atitinkančios užduotys bet kokiu atveju gerina
įmonės įvaizdį potencialių darbuotojų akyse,
prisideda prie jos socialinės atsakomybės profesinėje aplinkoje stiprinimo ir komunikavimo.
Martyna Stankevičiūtė

Visi jie, Jonas, Mantas, Justas, Gintaras ir Gytis, jau spėjo pajusti „Senukų“ gyvenimo pulsą.

Partnerystės vingiuose

„Takada“: poreikis plėstis augo nuolat
>> Atkelta iš 1 psl.
Net ir tikėdamiesi čia surasti daugelį naujovių, atvykę
kovo mėnesį buvome maloniai nustebinti. Tokias erdves,
tokias patrauklias, kompaktiškas prekių ekspozicijas galima išvysti tik gerokai didesniuose šalies miestuose įsikūrusiuose „Senukų“ partnerių prekybos centruose. „Tai
čia „Senukų“ inžinieriaus projektuotojo Donato Deriaus
sumanymas. Argi galėjome jam nepritarti? – vedžiodamas
po neatpažįstamai pasikeitusią, iš pažiūros kur kas didesnę parduotuvę, retoriškai klausė jos direktorius Juozas
Čiukas. – Įrengiant tokią šiuolaikišką prekybos salę labai
daug padėjo mūsų kuratorės, regiono pardavimo vadovė
Žozefina Juodžbalienė, jos pavaduotoja Kristina Prozoraitienė, kiti specialistai.
1200 kv. m. naujasis priestatas ir buvo stimulas visas
per kelis kartus įrengtas prekybos sales erdviomis praėjimų „alėjomis“ sujungti į vieną. Prekių pagal įvairias

temas ekspozicijos suplanuotos taip, kad jos būtų
dar labiau patogesnės pirkėjui. Po vienu stogu į 4000
kv. m prekybos salę buvo atkeltos ir kitame pastate
buvusios prekės. Į kur žvilgsnį mesi, visur erdvu,
šviesu, jauku. Užkalbintus pirkėjus labiausiai stebino tai, jog jų pamėgtas prekybos centras taip neatpažįstamai pasikeitė per mėnesį laiko.
„Parduotuvę pertvarkai uždarėme tik tada, kai
galutinai įrengėme naująjį priestatą. O tada jau kartu
su „Senukų“ specialistais ėmėmės įgyvendinti Donato Deriaus parengtą ekspozicijos projektą. Darbus
kažkiek trukdė vėlavusi naujai pagaminta prekybos
įranga, bet tuo metu tvarkėmės ten, kur buvo galima“, – modernios prekybos salės „veido“ formavimą priminė septyniolika metų, nuo pat „Takados“
veiklos pradžios, dirbantis vyr. vadybininkas Darius
Armanavičius.

Bendrovės senbuviai Juozas Čiukas ir Darius
Armanavičius.
Juozas Čiukas taip pat visus tuos metus bendrovės savininko Sigito Butkaus pagalbininkas – būtent
jam buvo patikėtos direktoriaus pareigos. „1998-aisiais, kai su „Senukais“ „Takada“ pasirašė partnerystės sutartį, turėjome tik 300 kv. m parduotuvėlę ir
minčių, jeigu prekyba seksis, šiokiai tokiai plėtrai,
– prisiminimais dalinosi parduotuvės vadovas. – Suvokimo, kiek ir ką galime parduoti nebuvo. Atsiveždavome tada, sakykime, paletę cemento, per keletą
dienų viską išparduodavome, ir vėl skubėjome jo
parsivežti. Matydami pirkėjų poreikius, didinome
prekių asortimentą, ieškojome būdų, kaip padidinti
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prekybos plotą.“
Šalia turėto dviaukščio pastato išaugo naujos patalpos. Kiek
vėliau pastatyti priestatai leido jas gerokai išplėsti, įrengti naujas
prekių sales. Tas
permainas bene
labiausiai pajuto
apdailos prekių
pirkėjai. Jų dar
labiau pagausėjo
pastačius atskirą
„Statybų
duonos“ parduotuvę. Kone kasmet
didėjo
UAB
„Senukų
prekybos centras“
duodami prekių
kreditai, plėtėsi
prekių asortimentas.
Fotografuotis laiko „surado“ tik maža dalelė
Kėdainiečiai
komandos…
partneriai franšizės
prekybos modelio naudą jautė visais tais bendradarbiavimo su „Senukais“ metais. Augo kartu su mūsų įmone, jos specialistų padedami,
su jais nuolatos tardamiesi. Tą augimą apibūdina ne tik „Takados“
plėtra, bet ir gausus šios bendrovės darbuotojų kolektyvas. Daugelį jų pirkėjai labai vertina ir už profesionalumą, ir už nuoširdų
aptarnavimą. „Tai, ką esame pasiekę – didžiulis viso kolektyvo
nuopelnas. Neperdėsiu pasakęs, jog mūsų komanda, tai kaip tvirtas
kumštis“, – savo žmonėmis džiaugėsi Sigitas Butkus.
Martyna Stankevičiūtė
Antanas Marčiulionis
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Svarbiausia – sukurti aplinką, kurioje norėtume bendrauti, siekti harmonijos.

Prasmingos šventės dalyvius linksmino
„Senukų TV“
Įmonės administracinio pastato vestibiulis tą vakarą tapo
„Senukų TV“ buveine. Čia surengtą tradicinę vadovų šventę
ji nuspalvino naujomis spalvomis. Gardžiausiu masalu laikiniems „Senukų“ televizijos kuratoriams tapo nieko neįtariantys
renginio svečiai, paslapčia įtraukti į vienos nakties nuotykį –
tiesioginį vienintelės „Senukų TV“ laidos filmavimą.
Nuo pirmųjų pasitikimo akimirkų šventės dalyviai buvo
įtraukti į smagų žaidimą. Vos pravėrus duris į ryškiaspalvę šventės oazę svečius pasitiko renginio asistentai, visus nukreipiantys
į užkulisius, kur susirinkusieji buvo gražinami ir ruošiami
tiesioginiam eteriui. Pirmajam jauduliui nuplauti pasirinkti gaivieji gėrimai ir neatsiejamas visų švenčių akcentas – žaisminga
fotosesija prie specialaus stendo.
Prasidėjus komandų formavimui renginio dalyvių aprangos
detalėmis tapo spalvotos apyrankės, pagal kurias šventėje dalyvaujantys svečiai nesunkiai galėjo rasti sau skirtą vietą prie
staliukų. Grupės „Bekešo vilkai“ solistės Girmantės Vaitkutės
kūrinys leido lengviau atsikvėpti ir atsiduoti kokybiškai gyvai
muzikai.
Po solidaus šventinio vakaro įvado į publiką kreipėsi „Senukų“ įkūrėjas Augustinas Rakauskas, kurio prasmingą sveikinimą
buvo drąsiai galima lyginti su oficialiu „Senukų TV“ sezono atidarymu. Juolab, kad linksmasis renginio vedėjas Vytautas RumInscenizuotos „Senukų TV“ laidoje savo žiniomis dosniai dalijosi bendrovės prezidentas Artūras
šas pranešė apie netrukus įvyksiančią žinių laidą.
Rakauskas ir generalinis direktorius Nerijus Pačėsa.
Pažintimi su 2014-ųjų metų aktualijomis, to laikotarpio naujovėmis ir kitomis ekonomikos bei verslo žiniomis dosniai dalijosi UAB „Senukų prekybos centras“ prezidentas Artūras Rakauskas ir generalinis direktorius Nerijus Pačėsa. Netikėtai pasitraukę į skirtingas
barikadų puses jie tapo naujaisiais „Senukų TV“ kultūros ir sporto žinių veidais, renginio svečiams pravedę nedidelę, bet informatyvią edukacinę
ekskursiją, supažindindami su naujausiais „Senukų“ įvykiais.
Po geros porcijos žinių atsigaivinti pasirinkta Oskarų teikimo ceremonija, kurios vedėjas V. Rumšas, apdovanodamas įmonės darbuotojus, į
pagalbą pasitelkė dar neseniai jam asistavusius įmonės prezidentą, generalinį direktorių ir vidaus audito direktorę Eglę Rakauskienę.
Lyg tikroje Oskarų teikimo ceremonijoje jaudulio ir švelnios įtampos
netrūko ne vienam nominantui. „Metų šuolio“ nominacija už labiausiai per
2014 m. pažengusį prekybos centrą didžiųjų prekybos centrų kategorijoje
atiteko Alytaus parduotuvei ir jos direktorei Vilmai Jonienei. Mažųjų prekybos centrų kategorijoje dar vieno geriausio šuolininko vardas papuošė
Ukmergės prekybos centrą.
O kaip manote, kuris prekybos centras per praėjusius metus labiausiai
saugojo ir vertino savo darbuotojus bei kolegas? Jūs visiškai teisūs, jei teigiate, kad didžiųjų prekybos centrų kategorijoje labiausiai nusipelnė Kaune, Draugystės g. įsikūrusi parduotuvė ir jos direktorė Indrė Balčiūnienė,
o iš mažųjų – Zarasų prekybos centras bei jo vedlė Irena Kviatkovskienė.
Ne mažiau svarbus apdovanojimas už didžiausią asortimento pokytį
atiteko Namų apyvokos, žaislų ir kanceliarijos prekių grupei bei jos vadovei Laurai Gelažiūtei, o aktyvumu ir darbštumu pasižymintis Finansų
skyrius ir jo vadovė Agnė Borodulinaitė-Rimkienė buvo pripažinti iniciatyviausiu kolektyvu.
Trumpame siužete apie „Protų mūšį“ buvo rodoma, kaip aktyvūs įmonės darbuotojai jau du sezonus renkasi demonstruoti savo stipriausių ginklų – žinių. Įkaitusią atmosferą nuraminti vėl bandyta G. Vaitkutės dainomis ir renginio kulminacija tapusiu svarbiausių „Senukų“ metų įvykių
paminėjimu. Savaime aišku, kad jais tapo Šiaulių prekybos centro atidarymas, Namų technikos centro ir interjero centro Namų stilius sukūrimas
bei naujausia Augustino Rakausko knyga „Globali jausmo proto dvasia“.
Netrukus „Senukų TV“ svečiai vėl ragavo gardžių vaišių, kad netrūktų jėgų pasijuokti iš „Senukų“ klausimėlio ir teisingų sprendimų ieškoti
komandiniame protų lavinimo „Super TV“ žaidime. Garsiais plojimais palydėtos pramogos įtraukė į naujas linksmybes, kurias žadėjo dainininkės
Augustės Vedrickaitės koncertas ir šventiška diskoteka.
Martyna Stankevičiūtė
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