Kai gyvename
Kalėdų laukimu...

8 psl.

2012 m. Nr. 28 (64)
SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis
www.senukai.lt
Vaikams – Kalėdų Senelio namas,
suaugusiems – nuotaikingas Naujųjų sutikimas

Gerbiamieji darbuotojai!

Pirmuosius tris gruodžio šeštadienius apsilankiusieji Visuomenės harmonizavimo parke galėjo pabuvoti
Kalėdų Senelio name. Vaikai sužinojo kaip jis gyvena,
kaip židinį kūrena, kaip išpildo visus vaikų troškimus.
Žilabarzdis linksmuolis su mažaisiais savo svečiais
žaidė visą dieną. Kalėdų Senelio name skanaujant
meduolius, saldainius, sausainius, gurkšnojant arbatą
buvo galima pajusti tikrą Kalėdinę dvasią.
Senelis vaikučiams pažadėjo, kad į savo namą juos
kviesis artėjant kiekvienoms Šv. Kalėdoms.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų
proga. Dėkoju už jau dvidešimt metų įmonę lydinčią sėkmę, kuri
neabejotinai priklauso tik nuo Jūsų visų darbo, įdėtų pastangų,
darnių ir kolegiškų tarpusavio santykių.
Pasitinkant naujuosius metus, nuoširdžiai visus raginu į
gyvenimą žvelgti pozityviai, valdyti savo mintis, turėti drąsos
žengiant papildomą žingsnį užsibrėžtų tikslų link. Tik platus
žvilgsnis į gyvenimą, amžinas troškimas tobulėti, sukurti tai, kas
dar nesukurta, teikia žmogiškąją pilnatvę.
Linkiu, kad Jūsų Kūčių stalas būtų gausus vaišių, o šeimas
lydėtų laimė, sutarimas, neapleistų sveikata ir optimizmas. Tikiuosi, kad artėjantys 2013 m. mums visiems atneš dar daugiau pergalių
ne tik darbe, bet ir asmeniniame gyvenime.
Linksmų švenčių!
UAB „Senukų prekybos centras“ prezidentas Artūras Rakauskas

„Mūsų visų tikslas – sukurti patogią ir jaukią darbo aplinką…“

Iki UAB „Senukų prekybos centras“ naujo administracijos pastato statybos darbų pabaigos liko tik trys
mėnesiai. Septynių aukštų „H“ raidės formos statinys
šalia prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ jau iškilo.
Uždengtas stogas, sumontuoti langai (jų, beje, yra daugiau
kaip 650), baigiamos montuoti fasado plytelės. Statomos vidaus pertvaros, montuojamos vėdinimo, šildymo sistemos,
klojami elektros kabeliai, sprendžiami su elektronika susiję
klausimai. Kasdieną šiame objekte dirba apie 200 įvairių
profesijų specialistų.
„Baldai jau pasirinkti. Neseniai su jų gamintojais vyko
paskutinės derybos, su architektais galutinai aptarti jų dizaino klausimai. Rasti sprendimai kaip dar „pagyvinti“ stalus, spintas, spinteles – juos nuspręsta papildyti kai kuriomis
detalėmis“, – komentuodamas darbų eigą sakė „Senukų“
prekybos tinklo plėtros projektų vadovas Arvydas Kukys.

Prieš projektuojant pastatą buvo apžiūrėtas ne vienas
panašaus dydžio jau veikiančių biurų, įvertinti jų privalumai
ir trūkumai. Kalbėta su juose dirbančiais žmonėmis ir visa sukaupta patirtis, geriausi sprendimai įgyvendinami „Senukų“
administraciniame pastate. Statybų generalinis rangovas, subrangovai, šio objekto valdytojai bei mūsų bendrovės specialistai
siekia, kad pastatas būtų kokybiškas ir patogus. Tam naudojamos aukšto lygio statybinės ir apdailos medžiagos, montuojami ekonomiški įrengimai.
Patalpos bus pritaikytas beveik tūkstančiui darbuotojų.
Bendras pastato plotas su požemine automobilių stovėjimo
aikštele – 17 tūkst. kv. m. Daugiau kaip 500 vietų automobilių
stovėjimo aikštelę ketinama įrengti ir šalia septyniaaukščio.
Administraciniame pastate bus įrengta biurų, pasitarimų,
maitinimo patalpos, konferencijų salė. Kiemeliuose –
reprezentacinės ir darbuotojų poilsiui skirtos erdvės. Siekiant sukurti kuo mobilesnę darbo erdvę,
sujungtos dvi skirtingos biurų pastatuose įprastai taikomos projektavimo
sistemos – kabinetinė ir laisvo planavimo. Tokiu būdu buvo prisitaikyta
prie mūsų bendrovės veiklos specifikos – keičiantis poreikiams, patalpas
bus galima nesunkiai pertvarkyti.
Projektą parengė UAB „Sweco
Lietuva“ ir architektas Gintautas
Natkevičius. „Projektuodami šias
didžiules biurų patalpas, kuriose dirbs
gausi „bičių“ šeimyna, daug bendravome su projekto užsakovais. Mūsų
tikslas buvo sukurti jaukią ir patogią,
geras emocijas keliančią aplinką, –
dalijosi mintimis architektas.
Nukelta į 2 psl.

Suaugusius Visuomenės harmonizavimo parkas kviečia nuotaikingai sutikti Naujuosius metus. Svečių laukia teatralizuota muzikinė kelionė
„Nuo retro iki naujų laikų…“. Prisiminsime subtilia
elegancija dvelkiančius retro laikus, pasisvečiuosime
nostalgiškame tvisto bei rokenrolo laikmetyje… Pakeliui aplankysime ne vieną valstybę, linksminsimės
siautulingame šokių sūkuryje.
Būtina išankstinė registracija, nes vietų skaičius
ribotas.
Tel. +370 615 05 188,
el. paštas info@harmonypark.lt.

„Megos“ gimtadienyje – ir Kalėdų Senelis
Kaip ir kasmet Šv. Kalėdų laukimo dienomis prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ paminėjo savo
gimtadienį. Kartu su klientais, jų vaikučiais ir Kalėdų
Seneliu prie įspūdingos eglutės ir ne mažiau įspūdingo
didžiulio torto linksmintasi septintąjį kartą. Prieš tiek
metų šiame moderniame komplekse atšvęstos įkurtuvės.
Šventėje, kaip ir kasmet, nestigo kalėdinių siurprizų.
Gausiai susirinkusius suaugusius ir mažuosius svečius
džiugino įvairūs konkursai, žaidimai, cirko artistų pasirodymai, bendravimas su Kalėdų Seneliu. O kiek
įspūdžių jauniesiems šventės dalyviams buvo ragaujant
septynių aukštų tortą, dovanų gavus balionų!...

Mus supantys žmonės ir iš jų sugrįžusi meilė – didelis turtas.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Vadybininkas Eugenijus Daugėla (dešineje).

Vadybininkė Deimantė Stepanauskienė. Skyriaus vadovo pavaduotojas Artūras Karalis ir
konsultantas Zdislavas Survila.

Magiškoji didžiųjų švenčių šiluma
Buhalterės Elina Partolina, Valerija Pavlova ir vyresnioji
auditorė Jūratė Kesiūnienė.

Administratorius Vaidas Dūda.

Vadybininkė Galina Liachovič, prekių priėmėja Dana
Bartoševič ir Informacijos centro darbuotoja Ala Šiškovska.

Gal todėl, kad mūsų valstybėje, neretoje šeimoje apstu problemų, gatvėse labai dažnai matome apniukusius žmonių veidus. Visuomenė vis labiau svetimėja, mažai bendraujame. Tačiau kelis kartus metuose – per
Šv. Kalėdas, kitas didžiąsias šventes – daugelį mūsų tarsi kas pakeičia. Vieni kitus sveikiname, pasikviečiame
į svečius net ir tuos kaimynus, su kuriais mažai bendraujame. Dažni namai dūzgia nuo susirinkusių giminių,
draugų šnekų. Į bažnyčias eina ir tie, kuriuos ten matyti būna maloni staigmena. Internetas, telefono linijos
vos sutalpina mūsų siunčiamus sveikinimus ir linkėjimus. Kas tai – vis labiau atgyjančios tradicijos ar žmones
telkianti, jų gyvenimą giedrinanti šių švenčių šiluma? Kas mus, net ir atitolusius nuo bažnyčios, veda į maldos
namus: poreikis vėl suartėti su Dievu, pagarba tam, ką matėme darant tėvus, senelius, ar noras būti šia prasme
suaktyvėjusios visuomenės dalimi? „Kodėl tada visi tarsi susitarę užmirštame savo rūpesčius ir pasipuošiame
šypsena?“, – Šv. Kalėdų laukimo dienomis paprašėme pasidalinti mintimis „Senukų“ ir Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėją Augustiną Rakauską.
„Manau todėl, kad per šventę žmonės daug aiškiau suvokia, kad šiame pasaulyje nieko nėra mano, viskas yra mūsų, – samprotavo verslininkas. – Tie, kurie nesiekia peržengti visuomenės stereotipų suformuotų
ribų, niekuomet nepatiria tikros, didelės sėkmės ir laimės jausmo, todėl per šventes visi intuityviai stengiasi
tai padaryti.
Suvažiuojame iš svetur į gimtus namus, renkamės bažnyčiose, pas gimines, draugus. Kiekvienas suvokiame, kad ne taip svarbu, kas mes buvome, svarbu, kas mes esame, nes nuo to, kas šventinę akimirką
esame, priklauso, kuo būsime. Tada aštriau pajuntame, kad visų čia ir dabar esančiųjų kūnai yra kartu, bet
kiekvieno sielos dvasia skleidžia atskirą, savo sielai būdingą būsenos dvasią.
Visiems kyla klausimas, kodėl kiekviena siela savo kūną atvedė į kokį nors susibūrimą?! Manau todėl,
kad mūsų sielos dvasia, pati to nesuvokdama, visada puoselėja susijungimo jausmą. Turbūt žmonės jaučia,
jog norint, kad susijungimas įvyktų, kiekvieno sieloje turi susiformuoti nuostatos garsas, galintis belstis į
visos žmonijos dvasią, išeidamas iš individualios būsenos.
Per Šv. Kalėdas visi trokštame, tikimės, vienas kitam linkime laimės, kuri iš tiesų yra nauja dieviškosios
dvasios būsena, padedanti mums sukurti tas gėrybės, kurių vienas kitam linkime. Ši būsena gimsta ne vieno
žmogaus sielos dvasios jausmo garsuose, o garsuose, kuriuose visi vienybės jausmuose keičiamės.
Kiekvienas siekia pranašumo, tačiau visada buvo ir bus silpnų ir stiprių, protingesnių ir mažiau
protingų, jautresnių ir šiurkštesnių. Turime stengtis suprasti, kad tik nustoję kovoti, suvokę ir pripažinę
skirtumų naudą, išmokę harmoningai juos derinti tarpusavyje, kiekvienas galėsime daug greičiau stiprinti
materialinę gerovę ir tobulinti visos žmonijos sielos dvasią, kuriančią visuotinės laimės ir harmonijos
jausmą. Manau, kad, jausdami šventinę atmosferą, intuityviai to siekia visi Dievo vaikai“.

„Mūsų visų tikslas – sukurti patogią
ir jaukią darbo aplinką…“
Atkelta iš 1 psl.

Revizorė Aldona Markūnienė (centre).

Pagalbinis darbininkas Bronius Augustaitis ir prekių
priėmėjas Jan Syryckij.

2 Verslumo dvasia

Kita vertus, teko laviruoti, kad kabinetai, foje, kitos erdvės savo
jaukumu neprimintų būsto interjero, kuris padeda atsipalaiduoti.
Norėjosi, kad patalpos „kvėpuotų“ energija, jose jaustųsi universalumas. Statinio išorę stengėmės projektuoti tokią, kad kažkiek
primintų bibliotekos knygų lentynas, improvizuotų intelektą. Kaip
jau matosi iš to, ką statybininkai surentė, tai ne vien stiklo su mažais
langeliais pastatas. Stengėmės, kad jis nebūtų iššaukiantis, o jaustųsi
intelektualumas, kad ten dirbančiam gausiam kolektyvui keltų pasitenkinimo jausmą, „Senukų“ darbuotojai savo naujomis patalpomis
didžiuotųsi“.
Pasak
septyniaaukštį
statančios
Suomijos
koncernui
priklausančios bendrovės „YIT Kausta“ generalinio direktoriaus
Kęstučio Vanago, objektui keliami patys aukščiausi kokybės reikalavimai, todėl projekto įgyvendinimo ir valdymo darbai suplanuoti
itin tiksliai.

Administratorė Aušra Domanaitienė (centre).

Į šį projektą bendrovė „Baltic Shopping Centers“, valdanti prekybos centrus „Mega“ ir „Banginis“, investuos
daugiau kaip 78 mln. litų. Projektą plėtoja didelę nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo patirtį turinti bendrovė
„Baltic RED“.
„V.d.“ inf.

Projektų vadovas Dainius Povilaitis (dešinėje).
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Kuriame ir įprasminame vertybes.

„Senukų“ jubiliejų vainikavo dvidešimt
pasodintų ąžuoliukų
„Senukų“ vasaros šventės metu duotas
pažadas – pasodinti ąžuoliukų – ištesėtas.
Visuomenės harmonizavimo parke, netoli
„Santarvės“ sodybos, UAB „Senukų prekybos centras“ vadovai įmonės dvidešimtmečiui
įprasminti pasodino 20 ąžuolų.
Spalis ąžuoliukams sodinti pasirinktas ne
veltui – tai geriausias medelių sodinimo metas. 3–5 metrų aukščio paprastojo ąžuolo medelius direkcijos nariai susodino viena eile netoli „Santarvės“ sodybos augančio miško. Kad
medeliai sėkmingai prigytų ir gerai augtų jie
susodinti 7 m atstumu vienas nuo kito.
Parke pasodintiems ąžuolams jau daugiau kaip 14 metų, todėl reikėjo gerokai pasukti galvą kaip saugiai, nepažeidžiant šaknų,

iškasti medelius ir sėkmingai nugabenti į
naująją jų augimo vietą. Į pagalbą iškasant
ąžuoliukus pasitelkti profesionalūs medelyno
darbuotojai ir jų turima technika. Iškasti medeliai su beveik po pusę tonos prie kiekvieno iš jų
šaknų prilipusios žemės į Visuomenės harmonizavimo parką nugabenti sunkvežimiu.
„Senukų“ įmonės istorijoje ąžuolai sodinami jau antrą kartą. Prieš penkerius metus, bendrovės penkioliktojo gimtadienio
proga, taip pat buvo pasodinta ąžuolų, kurie
sėkmingai prigijo. Nuostabi ąžuoliukų giraitė
pasipildžiusi dar dvidešimčia medelių simbolizuoja įmonės stabilumą, ilgaamžiškumą ir
stiprybę.
V.d. inf

„Žiemos svajonė“ išsipildys
viešbutyje SIMBOLY
Visą žiemos sezoną Visuomenės
harmonizavimo parkas kviečia į
viešbučio SIMBOLY paruoštą naują
SPA kompleksą „Žiemos svajonė“.
Sekmadieniais – ketvirtadieniais visą
dieną lankytojų laukia 25 m plaukimo
baseinas, baseinas su kaskadomis,
masažinėmis įlankomis, povandeniniais geizeriais ir masažiniais gultais,
jacuzzi, sauna, garinė, infraraudonųjų
spindulių pirtys, o taip pat klasikinis
pečių juostos ir kaklo masažas. Po
procedūrų – žolelių arbata.
Nakvynė – 4* viešbutyje SIMBOLY. Lankytojų malonumui paruošti
dar trys SPA kompleksai: „Kalėdų
džiaugsmas“, „Snaigių šokis“ ir „Stebuklinga žiema“.
Išsamesnė informacija – telefonais +370 615 05 188, +370 319 60
321, +370 650 98012 arba el. paštu
info@harmonypark.lt

Apie vertybes, padedančias išlaikyti lyderio pozicijas
Tokia tema įmonėje paskelbtame
konkurse, skirtame „Senukų“ 20-mečiui,
nuomonėmis dalijosi daugelis darbuotojų.
Dalies jų pamąstymus spausdinome ankstesniuose mūsų laikraščio numeriuose.
Šįkart pateikiame dar vieną žiupsnelį
konkurso dalyvių minčių.
Karolis Noreika: „Kas padėjo bendrovei
išlaikyti lyderės pozicijas? Prisitaikymas
prie rinkos, nuolatinis klientų aptarnavimo procesų tobulinimas, žengimas į visas
įmanomas savo rinkos sritis ir sėkminga
veikla jose. Kas dar? Nuolatinis visų išlaidų
optimizavimas, tobulinant visus įmonės
veiklos procesus, kuriant naujas ir tobulinant senas kompiuterių programas.
Išsilaikyti rinkoje „Senukams“ ypač
padėjo lojalūs, tikintys įmone ilgamečiai
darbuotojai. Jų indėlis atliekant savo
tiesioginį darbą bei pavyzdys naujokams iš
tiesų yra didelis. Kaip ir padalinių vadovų
gebėjimas motyvuoti darbuotojus atlikti iš
pažiūros neįveikiamas užduotis greitai ir
kokybiškai – padėti darbuotojams patikėti,
kad galima padaryti daugiau, nei patys jie
mano galintys“.

maksimumo visose darbo situacijose. Taip
dirbo patys savininkai, to reikalavo ir iš
darbuotojų. Ir dabar stengiamasi apčiuopti
kiekvieną procesą, problemą ir gauti visus
atsakymus. Todėl šiandien džiaugiamės
puikiais rezultatais“.
Gintarė Junevičiūtė: „Lyderystei daug
įtakos turi per daugelį metų sukaupta patirtis, sekant naujienas ne tik valdymo, bet ir
pardavimo srityje. Viena iš įmonės vizijų
– būti pirmaujančia prekybos kompanija pasirinktose rinkose.
Sėkmę vis labiau lemia strateginio
valdymo ideologija. Tapusi lydere bendrovė
jokiu būdu neužkerta kelio kitoms prekybos
įmonėms veikti rinkoje. ,,Senukų“ veiklos
efektyvumas, funkcionalumas, atidumas
ir pirkėjų poreikių tenkinimas, kompetentingi darbuotojai – tai kasmet vis labiau
ryškėjančios verslumo dvasios apraiškos.

Vaidas Lukševičius: „Tie, kurie
įmonėje nėra naujokai, įsitikino, kiek daug
reiškia kiekvienoje situacijoje siekti maksimumo, iš neįmanomo padaryti įmanoma.
Didelės įtakos turi tinkama strategija,
nuolatinės ekonomiškai pagrįstos investiciJolanta Fankina: „Kiek žinau, nuo jos, racionalus bendrovės lėšų panaudojipat įmonės įkūrimo buvo dirbama siekiant mas, ieškojimas to, kas geriausia klientui“.

Regina Liesionienė: „Komandinis darbas, bendravimas, bendro rezultato siekimas –
tai mūsų bendrovės varomoji jėga. Gamintojas, pardavėjas, pirkėjas – pagrindinė ašis,
apie kurią sukasi mūsų šiandieninė veikla.
Tik drauge spręsdami problemas, dalydamiesi
atsakomybe, kaupdami patirtį, mes esame
stiprūs! Sveika konkurencija, pagarba partneriams, draugams, kaimynams, klientams –
mūsų bendrovės veiklos sėkmės garantas. Per
aštuoniolika darbo metų įmonėje įsitikinau,
jog mes visi tarsi užsikrėtę bendra verslumo
dvasia ir noru nuolat gerinti bei tobulinti jau
pasiektą rezultatą“.
Laurynas
Sprangauskas:
„Bendras
šeimos požiūris į verslą yra viena didžiausių
vertybių, padėjusių suformuoti kolektyvą –
didžiausią įmonės turtą. Jos išlikimą rinkoje
labai daug lemia ir kiekvieno darbuotojo
atsakomybė už jam patikėtą darbo sritį, pagarba vienas kitam ir tarpusavio parama“.
Ona Grėbliauskaitė: „Dvidešimt metų
išsilaikyti rinkoje, nuolat plėsti verslą ir atlaikyti įvairius ekonominius skersvėjus padėjo
įmonės savininkų verslumo filosofija, aiški
verslo vizija.
Manau, verslo sėkmę daug lemia profesionaliai ugdomi ir parenkami padalinių vadovai, kuriems atsakingas darbas įmonėje jau
tapo jų gyvenimo dalimi. O iškelti ambicingi
mėnesio, ketvirčio, metų darbo tikslai skatina
suburti atsakingai dirbančių žmonių komandas, nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti darbo
procesus. Kiekvienam galiu išdidžiai pasakyti, jog šioje įmonėje dirbu jau šeštus metus“.
Aurelija
Sebeckienė:
„Nuolatinis
bendrovės investavimas į savo darbuotojus,
jų mokymąsi, tobulėjimą turi didelės įtakos
kolektyvo profesionalumui, kuris užtikrina
kolegų ir klienų pasitikėjimą, pagarbą, padeda siekti užsibrėžtų tikslų“.
Aistė Mineikienė: „Veiksnių, lemiančių
gerą „Senukų“ vardą rinkoje, yra labai daug.
Mano manymu, svarbiausias – sumanūs
įmonės vadovai, gebantys jos veiklą organizuoti taip, kad darbuotojai stabiliai gautų atlyginimus, turėtų visas socialines garantijas,
būtų motyvuoti nuoširdžiai dirbti.
Kodėl mūsų prekybos centruose visada
gausu klientų? Todėl kad yra didelis prekių
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pasirinkimas, priimtinos kainos, patogus prekių išdėstymas, įvairios nuolaidos,
malonus klientų aptarnavimas, paslaugų
įvairovė. Vidinės įmonės tvarkos padeda
sukurti sąlygas darniam ir produktyviam
darbui, darbuotojų ir padalinių vadovų tarpusavio bendravimui“.
Dmitrij Krasevič: „UAB „Senukų prekybos centras“ veiklos sėkmę lemia begalinis
noras tobulėti – specialiųjų programų ir darbo
schemų diegimas, darbuotojų motyvacija ir
kontrolė. Ir visa tai tam, kad būtų tenkinami
pirkėjų poreikiai, kad išėję iš prekybos centro
klientai vėl čia sugrįžtų“.
Alma Jasulaitytė: „Veiksnių, lemiančių
ilgą mūsų įmonės gyvavimą ir lyderystę, be
abejonės, yra ne vienas. Norėčiau išskirti
puikų
strateginį
mąstymą,
prevencinį
įžvalgumą, pažangą, gebėjimą operatyviai
reaguoti į pokyčius ne tik prekybos rinkoje,
bet ir bendroje šalies ekonomikoje. Visa tai
leidžia pasiekti puikių veiklos rezultatų, diegti naujas technologijas, tobulinti procesus,
plėsti prekių asortimentą, pritraukiant didelį
klientų srautą“.
Giedrius Jokūbaitis: „Mūsų bendrovės
pavadinimas savo paprastumu man asocijuojasi su šiluma, gerumu. Manau, tai ir buvo
pirmasis žingsnis stipraus prekės ženklo link.
Šiandien tai – vienas žinomiausių prekės
ženklų Lietuvoje.
Puiki strategija ir priimami sprendimai
padėjo įsitvirtinti pasirinktose rinkose. Geras
startas davė pagreitį įmonės plėtrai. Įvairūs
užsienio ir Lietuvos partneriai, tiekėjai lėmė
patrauklių prekių bei palankių kainų pasiūlą,
o pasiūla pritraukė klientus.
Prekybos sistemos VISKAS JŪSŲ
NAMAMS idėja dar labiau sustiprino pozicijas rinkoje. Nuolat plečiant asortimentą
didėjo pirkėjų galimybės vieną ar kitą prekę
išsirinkti pagal savo kišenę.
Sėkmę lemia ir prisitaikymas prie
aplinkos veiksnių, kurie diktuoja sąlygas
verslui. Mūsų įmonė klientams dirba naudodamasi grįžtamuoju ryšiu, nė per žingsnį
neatsilikdama nuo jų poreikių. Pirkėjai patenkinti gavę tai, ko panorėję, o mums kiekvienas jų suteikia džiaugsmo. Taigi džiaukimės
ir tęskime tai, kas mus visus džiugina jau 20
metų“.
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Atsakomybės jausmas ugdomas
bendrovės mokykloje
Bendradarbių nuoširdžią pagalbą naujokams mes jau
taip vadiname: „Senukų“ mokykla. Būtent jie, šalia dirbę
kolegos, kažkada yra buvę mūsų mokytojai, iš jų mes
mokėmės konsultanto, vadybininko, sandėlininko, prekių
priėmėjo darbo. Bendradarbių požiūris į naują žmogų, jo
menkas praktines žinias, tarpusavio santykiai tapo lemiamu
mūsų įsitvirtinimo kolektyve faktoriumi. O paskirtas padėti
patirties turintis kolega buvo ir yra bene svarbiausias
žmogus, nuo kurio priklauso ne tik besimokančio dirbti
kiekvienos dienos nuotaika, bet ir jo rytdiena.
Šioje mūsų mokykloje ugdomas atsakomybės už
kiekvieną patikėtą užduotį jausmas – ir apie tai samprotauja kalbinti „Senukų“ darbuotojai.

„Geranoriškumą jaučiau iš visų…“
Lilija Novikevič, konsultantė: „Prieš ateidama į „Senukus“, esu dirbusi ir parduotuvėje, ir kavinėje, todėl bendravimo su žmonėmis patirties turėjau. Bereikėdavo bent
kiek daugiau sužinoti apie prekę ir pasijusdavau esanti
savo rogėse. Bet kai tų prekių miškas, kai apie jas reikia
žinoti ne iš bendrojo išsilavinimo, nemažai prireikė tiek
mane mokiusių bendradarbių geranoriškumo, tiek mano
pačios pastangų.
Ką akcentuoti, ko dažniausiai teiraujasi klientas, kaip
tą informaciją pateikti, gali sužinoti tik iš kolegų. Prisimenu, labiausiai norėjosi, kad tiems, kurie man padėjo,
nepasirodyčiau įkyri. Dabar net keista, kad taip galvojau.
Visada būsiu dėkinga bendradarbiams už jų nuoširdumą.
Jau pačiomis pirmosiomis darbo dienomis prekybos centre
pasijutau patekusi į pasiruošusių padėti kolegų kolektyvą“.

„Svarbiausia – paties pastangos…“
Artūras Urbonavičius, Prekių priėmimo skyriaus vadovo pavaduotojas: „Sakyčiau taip – jeigu tik norėsi dieną
prastumti, patys geriausi mokytojai nepadės. Mokiniu buvau kelis kartus. Iš pradžių mokė patyrę sandėlininkai, o
kai perėjau į prekių priėmimo grupę – šio padalinio darbuotojai. Visada norėjau kuo greičiau dirbti savarankiškai.
Įsitikinau, kad nuo to labai daug priklauso ir mokytis

informacijos santraukos.
Tobulas naujojo kolegos informavimas – tai tik viena jo
mokymo pusė. Privalome išsiaiškinti, kaip jis tą informaciją
suprato, pamatyti ir išgirsti, kaip naujomis žiniomis pasinaudoja bendraudamas su pirkėjais. Jeigu kuriam iš mūsų
padedančiųjų pastangos. Ir pagal save taip sprendžiu. Kai patikėjo padėti darbuotoją paruošti profesionalu, būkime
teko mokyti kitus, visada labiausiai vertinau naujų kolegų tokie, kad jie jaustų mūsų nuoširdumą, geranoriškumą.
Tik tada savo skyriuje turėsime dar vieną savo darbą gerai
norą kuo greičiau tapti kvalifikuotu specialistu.
Kaip sakoma, viskas mūsų valioje. Juo labiau, kad „Se- išmanantį kolegą“.
nukuose“ yra sava atsakomybės jausmą ugdanti mokykla.
Žinojau, jog visada sulauksiu šalia dirbančių paramos. Kaip
„Netiesa, kad neverta klausti…“
nesidžiaugsi, kai mūsų skyriaus kolektyve toks požiūris į kolegas, jų tobulėjimą, atsakomybės ugdymą“.
Regimantas Banys, vadybininkas: „Pradžioje aš
mąsčiau taip: esame ne vaikų darželis, todėl neverta kolegų
trukdyti, klausinėti dėl kiekvienos neaiškios smulkmenos.
„Domėkimės, ar suprato pateiktą
Gavus vienokią ar kitokią užduotį, įvairių klausimų iškildavo
informaciją…“
daug, bet atsakymus į juos stengdavausi surasti pats. Toks
mano užsispyrimas buvo laiku nespėto atlikti vieno ar kito
Danutė Bazevičienė, konsultantė-ekspertė: „Kiek- darbo priežastis. Kai tą suvokiau, „pasidaviau“. Juolab, kad
vienas naujas, patirties neturintis darbuotojas kolektyvui – klausdamas visada išgirsdavau nuoširdžių patarimų.
mažytė problemėlė. Kiek ilgai ją jausime, labai daug priklauJeigu po kelių savaičių atrodė, kad jau šį tą žinau, tai po
so nuo mūsų pačių, ypač nuo kolegos, kuriam patikima mėnesio ar dar vėliau jaučiausi visiškai „žalias“, nes kuo lanaujoką mokyti.
biau pradedi gilintis į kurią nors problemą, tuo daugiau reikia
Profesionaliam darbui paruošti konsultantą – savita žinių. Ir vėl pasiremi kolegų patirtimi.
Manau, kad geriausias mokytojas yra kolegų, su kuriais
labiausiai esi susijęs, betarpiškumas. Grupėje bendro tikslo
siekis taip susipynęs, kad net sunku įsivaizduoti, kurio nors
bendradarbio nenorą patarti, pasidalinti patirtimi. Smagu
patekti tarp žmonių, kurie tavo pastangas pastebi, vertina ir
stengiasi, kad kuo greičiau viską suvoktum“.

„Norą padėti naujokas turi jausti
nuolat…“

mokykla. Teisingai daro prekybos centrų skyrių vedėjai,
pasirūpindami, kad patirtį turinčio darbuotojo ir jam priskirto mokinio dauguma darbo valandų sutaptų. Besimokančiam
kur kas lengviau dirbti su tuo, kuriam patikėta naujam žmogui
padėti, ir jame šis įžvelgia nuoširdų pagalbininką.
Kai man tenka padėti naujam darbuotojui, stengiuosi
reikalingą informaciją perteikti ne iš karto, o atsižvelgdama į
tai, kas svarbiausia. Pirmosiomis savaitėmis nemažai padeda
kartu su nauju darbuotoju rengiamos prekes apibūdinančios

Jelena Žukauskienė, konsultantė ekspertė: „Mokinio ir
mokytojo grandys parduotuvės įvaizdžiui turi nemaža įtakos.
Juk pirmąsias savaites dirbantis konsultantas, jo nepatyrimas
apie parduotuvę gali sudaryti labai prastą įspūdį. Ne kiekvienas darbuotojas naujoje darbo vietoje nespėjęs sušilti lengvai
pirkėjui prisipažįsta, kad vienokios ar kitokios informacijos
jis suteikti negali. Dėl to naujokams dažnai ir tenka priminti: nebijokite pasakyti, kad kol kas esate mokiniai; jeigu
šalia nėra to, kuris paskirtas mokymosi metu padėti, pagalbos
kreipkitės į kitą šalia dirbantį kolegą.
Visi mes, seniau dirbantys, tą slenkstį esame peržengę.
Ir aš buvau mokinė, mokydama kitus daugiau patirties
įgijau pati. Įsitikinau: nors naujoko už rankos nevedžioji,
mokančiojo norą padėti jis turi jausti nuolatos“.

Geriausiems kolegoms mokytojams dėkota eilėmis
Šiemet rugsėjis „Senukuose“ buvo paskelbtas padėkų šauniausiems kolegoms mokytojams mėnesiu. Kupini kūrybinės dvasios ir
lydimi mūzos „Senukų“ darbuotojai siuntė
šmaikščių rankdarbių, kepinių ir origamio
nuotraukas, kūrė eiles ir išmoningus paveikslus, norėdami kuo išradingiau padėkoti savo
mokytojams.
Konkurse dalyvavo 11 „Senukų“ darbuotojų,
iš kurių trims laimėtojams įteiktos metinės
žurnalo „National geographic“ prenumeratos.
Už konkurso dalyvių atsiųstas padėkas balsavo
rekordiškai daug „Senukų“ darbuotojų – beveik
500.
Daugiausia balsų – net 127 – surinko Prekių
priėmimo-išdavimo skyriaus darbuotoja Vilma
Urbonavičienė, padėką skyrusi savo skyriaus
vadovo pavaduotojai Gailei Markevičienei.
Populiaraus žurnalo metinę prenumeratą
laimėjusi Vilma Urbonavičienė su mokytoja
Gaile drauge dirba jau penketą metų.
„Labai džiaugiuosi turėjusi tokią šaunią
mokytoją. Niekada nerasdavau progos padėkoti
jai už viską, ko mane išmokė, todėl šis konkursas surengtas pačiu laiku. Pati visada stengiuosi
išmokti ką nors nauja, nesėdėti vietoje. Mokymasis man suteikia galimybę ne tik išmokti
naujų dalykų, lavinti darbo įgūdžius, bet ir
praplečia sąmonę, leidžia aplinką matyti kitaip“, – kalbėjo Vilma.
Specialiai jai sukurta padėka, Vilmos iniciatyvumu džiaugėsi ir jos mokytoja Gailė.
„Gyvenime žmogui reikia nuolat tobulėti,
žengti pirmyn. Būtent tokia yra mano kolegė
Vilma. O „Senukai“ yra ta vieta, kurioje tobulėti
gali visi. Šioje įmonėje dirbu jau šešerius metus ir nė minutės nesudvejojau dėl savo darbo
čia. Dažnai pajuokauju, kad mane iš čia tik
išneš, nes savo noru neišeisiu“, – entuziastingai
kalbėjo Prekių priėmimo-išdavimo skyriaus vadovo pavaduotoja.
Klientų aptarnavimo vadybininkas Jonas Gajauskas konkurse užėmė antrąją vietą. Sukūręs
ketureilį savo mokytojai Urtei Lukošiūnaitei,
vaikinas pelnė 101 „Senukų“ darbuotojų balsą.
„Su Urte esame ne tik kolegos, bet ir drau-
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gai. Ji buvo geriausia mano mokytoja, nes visada
stengėsi mane suprasti. Tikiu, jog naujus dalykus
lengviausia išmokti juos dirbant praktiškai“, –
samprotavo antrąją vietą užėmęs „Senukų“ darbuotojas.
„Daug mokinių turėjau, tačiau taip viešai ir
išskirtinai padėkojo tik Jonas. Labai nustebau,
– įvertinimu džiaugėsi Urtė Lukošiūnaitė. – Jonas greitai išmoko tvarkyti įvairius dokumentus.
Nors iš pradžių ir padarydavo klaidų, bet aš labai
nepykdavau. Suprantu, jog naujam darbuotojui
sudėtinga viską išmokti per trumpą laiką, todėl
visada stengiausi suprasti mokinį, įvertinti jo
patiriamą stresą“, – kalbėjo Urtė.

Daugiausia balų konkurse surinko Vilma Urbonavičienė,
savo padėką skyrusi Gailei Markevičienei.

nuosekliai, įsigilinant. Užduotį reikia atlikti taip,
kad nereikėtų prie jos sugrįžti. „Visada stengiuosi
vadovautis šia nuostata, įgyta patirtimi dalijuosi
su jaunesniais kolegomis. Donatas yra vienas
iš tų mokinių, kurie per trumpą laiką padarė
didžiausią pažangą“,– kalbėjo prekių temų vadovas Edgaras Mėlynis.
„Senukų“ darbuotojai kolegoms mokytojams
taip išradingai dėkojo pirmą kartą. Tikimasi, jog
panašios padėkos virs gražia kasmete tradicija.

Kitų konkurso dalyvių padėkos:
Mažmenų prevencijos specialistas Donatas
Petrauskas eilėmis dėkojo mažmenų prevencijos
specialistui Audriui Bieliauskui.
Vyresnioji
asortimento
priežiūros
vadybininkė Evelina Dainienė iškepė įspūdingo
grožio ir nuostabaus skonio tortą, ir jį skyrė
prekybos tinklo prekių temų vadovei Kristinai
Jonas Gajauskas savo mokytojai Urtei
Butkutei.
Lukošiūnaitei dėkojo eilėmis.
Buhalterė Rasa Rutkauskaitė išradinga fotografija ir taikliai parinktais žodžiais dėkojo visoms Turto apskaitos grupės darbuotojoms.
Diana Zasimauskienė
eilėmis dėkojo
projektų vadovei Astai Babianskienei.
Vyresnioji mokymo vadybininkė Giedrė
Klinauskienė, atsiuntusi nuotaikingą savo
pjaustinių ir origamio nuotrauką, dėkojo
Personalo mokymo grupės vadovei Ugnei
Marcinkevičienei.
Savo pamąstymus apie mokymąsi ir mokytojo svarbą mūsų gyvenime atsiuntusi vyriausioji personalo vadybininkė Inga Judienė dėkojo
mažmeninės prekybos direktoriui Ramūnui Adamoniui.
Buhalterė Jūratė Balkauskienė eilėraščiu
padėkojo buvusiai kolegei Dalei Karčauskaitei.
Dar vieną eilėraštį sukūrė 25 parduotuvės
direktoriaus padėjėja Simona Aleinikova,
savo kūrinį paskyrusi buhalterei Ramintai
Stanevičiūtei.
Visiems mokytojams įteikti padėkos raštai.

Verslo vystymo vadybininkas Donatas
Zalobaitis, sukūręs šmaikštų eilėraštį, dėkojo
prekių temų vadovui Edgarui Mėlyniui. „Iš tiesų
labai džiaugiuosi, kad Edgaras buvo mano mokytojas. „Senukuose“ dirbu jau kelerius metus ir
visą laiką uoliai iš jo mokiausi, todėl viliuosi ir
aš būti geras mokytojas naujiems kolegoms“, –
savo mokytoju didžiavosi Donatas.
Donato mokytojas Edgaras pabrėžė, jog Donatas Zalobaitis šmaikštų eilėraštį
naujų dalykų geriausiai išmokstama darbus atliekant sukūrė jį mokiusiam Edgarui Mėlyniui.

Laima Petraitytė
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Mes „Senukuose“

Pirmasis darbas: džiugina ar baugina?
Pokalbiai viena tema
Po studijų arba dar paskutiniaisiais studijavimo metais žengiame į kitą gyvenimo etapą
– pradedame savo darbo karjerą. Tai kartu ir bauginantis, ir džiuginantis išūkis jaunam
specialistui. Įspūdžiais apie pirmąjį darbą ir patarimais, kaip neišsigąsti paskutinę minutę,
kuomet darbo pasiūlymas jau tavo rankose, kaip nesupanikuoti pirmomis dienomis dalijasi UAB „Senukų prekybos centras“ prekių atsargų valdymo vadybininke dirbanti Kristina
Dankovskaja ir Darbuotojų paieškos bei atrankos skyriaus administratorė Jurga Aleksaitė.
Su jomis kalbėjosi įmonės komunikacijos projektų vadovė Laima Petraitytė.
Kristina, dabar jau esi pirmojo
magistrantūros kurso studentė, bet tuo pačiu
metu dirbi UAB „Senukų prekybos centras“
prekių atsargų valdymo vadybininke. Papasakok, koks buvo kelias pirmojo darbo link.
Darbas UAB „Senukų prekybos centras“
man pirmasis. Pradėjau dirbti mokydamasi paskutiniajame bakalauro kurse. Labai
knietėjo pažiūrėti, kaip vyksta tikrieji darbo
pokalbiai didelėje įmonėje, pasitikrinti, ar
taikomąją matematiką studijuojanti ir neturinti patirties mergina gali gauti darbą
solidžioje verslo įmonėje. Mano smalsumas
ir ryžtas neliko nepastebėti. Džiaugiausi
jau darbo pokalbio metu turėjusi galimybę
save pristatyti, daugiau sužinoti apie prekių
atsargų valdymo vadybininko darbo pobūdį.
Darbas pasirodė įdomus, reikalavo analitinio
mąstymo, gebėjimo įvertinti, kokios yra problemos sprendimo galimybės atsižvelgiant į
įvairius rodiklius ir susiklosčiusią situaciją
– tai, ką visuomet norėjau daryti. Nors ir
neturėjau patirties, vadovai manimi patikėjo,
todėl jau metai kaip čia sėkmingai dirbu.

Iššūkis –
įveikti
baimę

Tikrai nevertėtų baimintis, kaip įsilieti į naują
Kita vertus, reikia atsižvelgti ir į savo
kolektyvą, nes kolektyvas yra žmonės – tokie charakterio savybes, asmeninę situaciją.
patys, kaip ir mes.
Daug kolegų turi šeimas, įsipareigojimų,
Kas geriausiai padeda pažinti kolegas? todėl laisvalaikį mieliau leidžia su šeima
Ar susitinkate po darbo, bičiuliškai leidžiate namuose. Tai visiškai suprantama. Prie
kolektyvo prisijungus naujam nariui,
laisvalaikį?
Su kolegomis daug šnekamės, turime daug visa komanda stengiamės jį įtraukti į
bendrus projektus, visuomet draugiškai
pasiūlome prisijungti, jeigu organizuojame susitikimą po darbo.
Kas tave, kaip darbuotoją, labiausiai motyvuoja? Ar už atliktą darbą
gaunamas atlygis, ar įdomios darbo
užduotys, kurios teikia pasitenkinimą?
Turbūt viskas drauge. Bet labiausiai
– patirtis. Kuomet esi jaunas, ką tik mokslus baigęs žmogus, praktinė patirtis yra
neįkainojama. Džiaugiuosi, galėdama
patirties įgyti „Senukuose“.

tų žinių, kurių man trūko. Kita vertus, daug
praktinių žinių galima įgyti ir studijų metu atliekant praktiką, todėl tie, kurie tikrai nori, ras
būdų, kaip teorines žinias pritaikyti praktiškai.
O kur tu atlikai profesinę praktiką?
Studijuodama universitete praktiką atlikau paskutiniajame kurse. Kadangi tuo metu
jau dirbau „Senukuose“, man praktika buvo
įskaityta. Skyriau šiek tiek papildomo laiko
projektui parengti ir taip vienu šūviu nušoviau
du zuikius.

Koks didžiausias skirtumas tarp
studento ir darbuotojo statuso? Kur
daugiau atsakomybės?
Tai tiesiog skirtingi gyvenimo etapai. Taip, dirbant atsakomybės daugiau.
Jei praleidai paskaitą, gyvenime niekas
nepasikeis, o jeigu nenueisi į darbą, gali
ir projektas sužlugti, nes grandis, už
kurią esi atsakingas, yra lemianti. Kita
vertus, atsakomybės neverta išsigąsti.
Motyvuotam, kažką daugiau gyvenime
norinčiam pasiekti žmogui padidėjusi
atsakomybė veikia kaip iššūkis, kurį kas
„Tikrai nevertėtų baimintis, kaip įsilieti į naują kartą jis nori priimti vis didesnį.

Ar prisimeni savo pirmąją darbo dieną?
Jaudinaisi?
Sveikai jaudinausi, tačiau į kolektyvą
įsiliejau greitai. Pavaišinau naujuosius kolegas tortu, todėl buvo lengva (šypsosi). Man
asmeniškai nėra sunku užmegzti kontaktą su
Kas svarbiau: teorija ar praktika?
Viską, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. naujais žmonėmis, esu draugiška, komunika- kolektyvą, nes kolektyvas yra žmonės – tokie patys,
Šiame darbe man pravertė studijų metu įgyti bili, drąsi.
kaip ir mes“, – patarė Kristina Dankovskaja.
analitiniai įgūdžiai, gebėjimas skaičiuoti.
Kokių patarimų galėtum duoti studenTačiau galiu drąsiai pasakyti, jog daugiausia tams, ką tik pradėjusiems dirbti ar dar susirinkimų, pasitarimų, todėl žmogų pamatai
išmokau praktiškai atlikdama užduotis, ana- tebeieškantiems pirmojo darbo?
iš įvairių pusių. Kartais susitinkame ir po
lizuodama konkrečias situacijas, spręsdama
Būti drąsiems, draugiškiems su kolegomis, darbo. Su kai kuriais tapome gerais bičiuliais.
problemas. Įmonėje taip pat yra rengiami daug šypsotis, priimti žmones tokius, kokie jie Svarbiausia pačiam žmogui norėti įsilieti į
mokymai vadybos, ekonomikos, rinkoda- yra, stengtis kolegiškai dirbti, padėti vieni ki- kolektyvą, būti lanksčiam, kartu dalyvauti
ros, derybų vedimo temomis, todėl įgijau ir tiems. Tokie žmonės kitų kolegų yra mylimi. bendrose išvykose, renginiuose, neužsisklęsti.

Paniką gali sukelti net
telefono skambutis

p o k albis – tai pirmoji galimybė pristatyti
save. Apsvarstykite savo galimybes ir visų
pirma atsakykite sau į klausimą „kodėl aš noJurga šiandien atstovauja kitai barikadų riu šio darbo?“
Anot Kauno kolegijos absolventės, svarbu
pusei – dirba Darbuotojų paieškos ir atrankos
pabandyti:
darbo pokalbis kaip ir loterija, nes
skyriuje, tad jai kasdien tenka bendrauti ne
tik su kolegomis, bet ir su įvairiais žmonėmis,
kuriuos ji mato ar girdi pirmą kartą. Mergina
turi mokėti pasakyti ne tik „taip“, bet ir „ne“.
Ji iš kuklios pradedančios karjerą specialistės
tapo pasitikinčia savimi asmenybe, kuri nuolat tobulėja ir profesionaliai atlieka savo
darbą.
„Negaliu patikėti, kad tuomet net
paprasčiausias skambutis man galėjo sukelti paniką“, – prisimena Jurga ir užtikrintai
teigia, jog šiandien ji savimi pasitiki daug labiau.

Pasitikėti
savimi –
būtina

Kas padeda nugalėti baimę pirmomis darbo dienomis?
„Pirmąją dieną ir net mėnesius siaubingai jaudinausi“, – teigia Jurga, kuriai
šį psichologinį diskomfortą padėjo įveikti
draugiški ir supratingi kolegos. Po kelių
mėnesių ji jau drąsiai galėjo pakviesti net ir
itin aukštos kvalifikacijos bei didelį praktinių
žinių bagažą sukaupusį specialistą į darbo
pokalbį, o atėjusius sutartą dieną priimti, nuraminti besijaudinančius.
„Suvokiau, kad ir baimę nugalėti, ir
išmokti naujų dalykų galima tik intensyviai
dirbant“, – patirtimi dalinasi UAB „Senukų
prekybos centras“ darbuotoja. Anot Jurgos, jeigu nepasisekė vieną kartą, reikia nenuleisti rankų ir bandyti dar kartą. Ji mano,
kad reikia pasitikėti savimi, o kartais net būti
užsispyrusiam, nes abejonės ar baimė gali
greitai įsprausti į kampą ir trukdyti siekti
užsibrėžtų tikslų.

Kai pirmą kartą dalyvauji darbo
pokalbyje
Norint susirasti darbą, visų pirma reikia
gerai pasiruošti darbo pokalbiui. Darbo
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norint laimėti, reikia nusipirkti bilietą. „Būtina
pasitikėti savimi, savo žiniomis, reikia rodyti
iniciatyvą, pasiryžimą mokytis dalykų, kurių
dar nežinai“, – pabrėžia pašnekovė.
Jei nepasisekė, nuleisti rankų neverta.
Nesėkmės nereikėtų priimti asmeniškai, nes
gerų ar blogų kandidatų nėra. Yra
tinkami arba dar nepasirengę specialistai.

Nepastebėsite, kaip kolegos
taps draugais

O ką daryti tam, kuris net ir gavęs
pasiūlymą prisijungti prie kolektyvo,
yra kamuojamas baimės, jaudinasi,
kad nepritaps, nesuras bendraminčių,
nesugebės tinkamai atlikti darbo?
„Įsitikinau, jog neverta savęs kankinti
tokiais klausimais“, – mano Jurga
ir pajuokauja, kad visur dirba tokie
patys žmonės, kaip ir mes. Svarbu
nusiteikti kolegiškai.
Kauno kolegijos absolventė teigia,
kad paprastai nė nepastebi, kaip kolegos, kurių visai neseniai bijojai,
tampa gerais draugais, su kuriais ne
tik miela dirbti, bet ir drauge leisti
laisvalaikį. O užgriuvusi atsakomybė,
įsipareigojimas atlikti darbą taip,
kaip iš tavęs tikimasi, ne suriša rankas, o atvirkščiai – skatina stengtis. „Studentams palinkėčiau siekti
užsibrėžtų tikslų gyvenime, nevengti
„Suvokiau, kad ir baimę nugalėti, ir išmokti naujų dalykų galima atsakomybės ir drąsiai eiti į priekį“,
tik intensyviai dirbant“, – sakė UAB „Senukų prekybos centras“ – akcentuoja personalo paieškos ir
darbuotoja Jurga.
atrankos grupėje dirbanti specialistė.

Šiuo metu UAB „Senukų prekybos centras“ darbą siūlo
veržliems ir kūrybingiems, analitiniu mąstymu pasižymintiems
vadybininkams. Susidomėjusius kviečiame savo gyvenimo aprašymą
užpildyti internetiniame puslapyje www.senukai.lt/Karjera. Ten pat
rasite ir daugiau informacijos apie galimybę dirbti įvairiuose įmonės
padaliniuose bei naujausius darbo pasiūlymus.

Kokie yra trys svarbiausi dalykai,
norint sėkmingai pradėti karjerą?
Pradėti dirbti dar studijų metais,
lankyti praktinius seminarus, kad galėtum
įtvirtinti teorines žinias praktiškai, atkakliai siekti savo tikslo. Žmogus, kuris
žino, ko nori, visuomet suras savo kelią.

„Senukai“ parėmė
Kauno jaunimo centrą
UAB „Senukų prekybos centras“,
palaikydama visuomenines iniciatyvas ugdyti savimi pasitikintį,
besistengiantį
nuolat
tobulėti
jaunimą, Jauni m o
asm eninio
tobulėjimo centrui Kaune padovanojo vidaus apdailos medžiagų,
kurios buvo panaudotos centro patalpoms suremontuoti.
2011 m. įkurta nevyriausybinė
organizacija Kauno miesto jaunimui
teikia nemokamas informavimo ir
konsultavimo paslaugas užimtumo,
mokslo, savanorystės, darbo, saviugdos ir kitais klausimais.
VšĮ
Jaunimo
asmeninio
tobulėjimo centro atstovas Žilvinas
Mažeikis pasidžiaugė, jog UAB
„Senukų prekybos centras“ parama –
puikus įrodymas, kad verslo sektorius
taip pat nėra abejingas savanoriškai į
socialinę gerovę nukreiptai veiklai.
„Atidaryti jaunimo informacijos
centrą yra ambicingas uždavinys –
reikalinga ne tik didelė ten dirbsiančių
savanorių kvalifikacija, nuolatinis
ryšių palaikymas su partneriais visoje Europoje bei turimų žinių atnaujinimas, bet ir dėl praktinių veiklos
aspektų. Patalpų įrengimas kainuoja
nemažus pinigus, kurie žvelgiant
į
nevyriausybinių
organizacijų
biudžetus
yra
tarsi
svajonė.
Džiaugiuosi, kad UAB „Senukų
prekybos centras“ parama, gerokai
paspartino jaunimo informacijos centro įrengimą“, – kalbėjo Žilvinas.
„Senukai“ nuolat remia įvairias
jaunimo ir visuomenines iniciatyvas.
Dvejus metus iš eilės įmonė didele
parama prisidėjo prie švarinimo
akcijos „Darom“ bei Kauno technologijos universiteto organizuojamo
grafičio festivalio „Gatvės ritmu“
įgyvendinimo.
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Taip brendo „Senukai“…
įmonės
D ažnas
važiuodamas ar

senbuvis,
eidamas
Elektrėnų gatve, į jos pradžioje
esančius „Senukų“ sandėlius
nejučia žvilgteli kiek įdėmiau.
Šie pastatai, kaip ir kiti keli šalia
esantys, neatskiriamai susiję su
mūsų bendrovės sandėlių ūkio
plėtros pradžia. Čia veikusi
statybinių medžiagų parduotuvė
„Statybų duona“ buvo dabar populiarumu garsėjančio specializuoto prekybos tinklo „Statybų
duona“ užuomazga.
Įvairiuose šalies regionuose
vienas po kito atidaromi nauji „Senukų“ prekybos centrai,

sparčiai plėtęsis įmonės franšizės
tinklas reikalavo didelių logistikos
permainų, įsitvirtinimas rinkoje
skatino dar labiau tobulinti prekybą
statybinėmis medžiagomis. Savo
veiklos 20-metį „Senukai“ pasitiko
išmokę suvaldyti pasistatytą vieną iš
didžiausių Baltijos šalyse logistikos
terminalą, turėdami daugiau kaip
30 „Statybų duonos“ parduotuvių
bei skyrių ir didelę klientų aptarnavimo patirtį.
Sandėlių ūkio modernizavimas
ir aukštos kokybės paslaugų specializuotose statybinių medžiagų
parduotuvėse diegimas – šio puslapio tema.

Šie Centrinio logistikos terminalo darbuotojai, kaip ir daugelis jų kolegų, jau penktus metus valdo modernią,
pasaulinio lygio prekių sandėliavimo techniką.

Sandėlių poreikis kito plečiantis prekybai „Statybų duona“ pirkėjų lūkesčius atitiko
Vagonai, tapę pirmosiomis „Senukų“
parduotuvėmis, buvo ir pirmosios prekių
sandėliavimo patalpos. 1992-aisiais Kaune,
Jonavos g., įsigytuose apleistuose pastatuose taip pat ieškota tam tinkamesnių
kampų. Vienur vyko statybos darbai, kitur
krovė atsargines prekes. Statant pirmąją
parduotuvę, buvo įrengta ir sandėliavimo
patalpėlė. Statybines medžiagas teko vežti į
Kaune, Taikos pr., įsigytą aikštelę, kurioje
vėliau buvo pastatytas sandėlis.
Lengviau atsikvėpta, kai „Senukų“ savininkai įsigijo patalpas Kaune, Elektrėnų
g., 1 – patogias, su rampa prekėms iškrauti
ir sukrauti, bet labai apleistas. Kol pastatas
buvo pritaikytas sandėliavimui prireikė daug
ir pastangų, ir lėšų.
Bendrovė rinkoje jautėsi vis tvirčiau,
daugėjo prekių tiekėjų, didėjo sandėlių
poreikis.
Įsigijus
neužbaigtus
statyti
gamybinius pastatus Pramonės pr. 6, jie buvo
pritaikyti sandėliavimui, čia taip pat buvo
įrengtos bendrovės administracinės patalpos.
Ir šiuos naujuosius sandėlius teko plėsti,
įrengti prekių iškrovimo-pakrovimo aikštelę,
gerokai padaugėjo sandėlių darbuotojų.
Nuolatos ieškota ne tik kaip paspartinti
sandėliavimo darbus, bet ir kaip juos palengvinti. Prasidėjo daug investicijų pareikalavusi įsigyto dar vieno didžiulio objekto
Elektrėnų g. 8 rekonstrukcija. Čia buvo
įgyvendinta kompleksas techninių projektų
padėklinėms prekėms sandėliuoti, įdiegta
sandėlių valdymo sistema. Į naująjį terminalą
iš Vokietijos atkeliavo daug modernios technikos.
Dar po metų, 2005-aisiais, iš tiekėjų
atvežamomis prekėmis užsipildė ir Garliavoje išnuomotose patalpose įrengtas didžiulis
sandėlis.
„Augant
prekių
apyvartai,
joms
sandėliuoti reikėjo vis daugiau naujų plotų,
vis modernesnės technikos, todėl „Senukų“
savininkų vizijose buvo tokio logistikos
terminalo statyba, kuriame sutilptų visos
iš tiekėjų atvežamos prekės, sandėlininkai
dirbtų pačia moderniausia technika. Šiam
žingsniui buvo ryžtasi – 2008-ųjų vasarą
Kauno rajone, Žemaitkiemyje, 65 tūkst. kv.
m ploto logistikos gigante jau šeimininkavo
sandėlių darbuotojai, iki tol dirbę daugelyje
kitų šios paskirties „Senukų“ objektų“, –
dalijosi mintimis įmonės senbuvis, naujojo
terminalo vadovas Darius Lingė.
Įspūdingai atrodo šios beveik pusės kilometro ilgio, apie 150 m pločio patalpos su
daugybe eilių, išsirikiavusių iki 11 metrų
iškilusiais stelažais. Terminalas atitinka
visus tarptautinius reikalavimus, jame pritai-
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Kaune, Elektrėnų g. 1, kurį laiką veikusi
1993-aisiais įkurta pirmoji būsimo prekybos tinklo „Statybų duona“ parduotuvė pasiteisino. Ji atitiko pirkėjų lūkesčius – čia
buvo didesnė statybinių medžiagų įvairovė,
atsirado galimybė jas komplektuoti pagal
užsakymus. Todėl, statant naujuosius prekybos centrus, kilo pastatai ir tokioms specializuotoms statybinių medžiagų parduotuvėms.
Vienur – greta modernių prekybos gigantų,
kitur – tolėliau nuo jų.
„Prekybos centro Mažeikiuose plotas
padidėjo dar 1100 kv. m. Nors šį prekybos
centrą ir tik ką įrengtą „Statybų duonos“
parduotuvę skiria keliasdešimt metrų, abi
patalpos viena kitą papildo. Pirkėjai, įsigiję
buitinės technikos, elektros ar sodo ir
daržo prekių, gali čia pat surasti įvairiausių
statybinių medžiagų“, – „Senukų“ laikraštyje
rašėme 2003-ųjų pavasarį.
Tai buvo devintoji „Statybų duona“ iš dabar veikiančių daugiau kaip trisdešimt tokių
parduotuvių ir šio specializuoto prekybos
tinklo skyrių „Senukų“ prekybos centruose.
Regionuose tokios paskirties parduotuvių
vis daugėjo, jos didino „Senukų“ prekybos centrų galimybes klientams padėti
apsirūpinti statybinėmis medžiagomis.
„Kai pirkėjui pasakydavome, kad dabar pas mus galima įsigyti visko, ko reikia
namo statybai nuo pamatų iki stogo, dažnas
netikėdavo. Sakydavo, čia juk ne Kauno
ar Vilniaus prekybos centras“, – prisimindamas 2004-uosius, kai buvo įrengta
„Statybų duonos“ parduotuvė, kalbėjo
partnerių Kėdainiuose – UAB „Takada“ –
direktorius Sigitas Butkus.
Visame „Statybų duonos“ tinkle stengiamasi laikytis vieningos prekių asortikytos moderniausios technologijos, efekty- mento bei paslaugų klientams koncepcivi sandėlių valdymo sistema. Sandėliavimo jos, parduotuves vienija ir bendra reklama.
įranga – pasaulinio lygio, „Toyotos“ kom- Siekiama, kad kiekviename regione klientai
panijos – sandėliavimo technikos lyderio –
gamybos. Moderni ir prekių transportavimo
bei kėlimo technika.
„Ankstesniuose „Senukų“ sandėliuose
esame išmokę dirbti elektroniniais prietaisais,
bet šie skaitytuvai, atpažįstantys prekes,
jas skirstantys ir labai greitai surandantys, yra dar modernesni. Kai išmoksti su
jais „susitarti“, darbas teikia malonumą.
Juk šie mūsų rankose esantys pultai yra
visų pagrindinių sandėliavimo funkcijų
užsakovai ir vykdytojai. Mokymasis jais
dirbti, nauja darbo organizavimo tvarka pareikalavo papildomų pastangų, bet dabar tai
– praeitis“, – savo darbo specifiką aiškino
terminalo darbuotojai.
Marius Matulis

gautų tas pačias prekes ir paslaugas, kaip ir
didžiuosiuose šalies miestuose.
Viena iš svarbesnių veiklos formų
yra ta, kad šio tinklo parduotuvėse dirba
vadybininkai. Jie važiuoja į individualių
statybų aikšteles, konsultuoja, priima
užsakymus. Prekės operatyviai pristatomos.
„Brendome kartu su „Senukais“. Jau senokai į vieną sistemą esame apjungę tiekimo,
logistikos, sandėliavimo ir klientų aptarnavimo funkcijas, – prekybos statybinėmis
medžiagomis pertvarkas komentavo prekybos tinklo „Statybų duona“ vadovas Giedrius
Kaubrys. – Galime pasidžiaugti tiek mūsų
tinklo, tiek realizacijos projektų vadovų
komercine branda. Tai pats didžiausias kolektyvo turtas. Tik patyrę specialistai gali realizuoti savo ir bendrovės vizijas. Juk dabar šios specializuotos parduotuvės – tai ne
tik statybinių medžiagų įvairovė ir jų gausa
bei prekybos tinklo vardas. Mūsų padalinio
veiklos efektyvumas visų pirma priklauso
nuo vadybininkų, nuo to, ar jie patys ieško
rinkos, ar laukia klientų“.
Martynas Antanaitis

„Megoje“ įsikūrusios „Statybų duonos“ darbuotojai
Andrius Oleknavičius, Tomas Juknis, Artūr Chvatkov, Džiugas Kutkauskas ir Vitalijaus Savičenko jau
seniai pelnė klientų pasitikėjimą.
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Partnerystės patirtis regionuose augina modernėjančias parduotuves.

„Senukų“ franšizės tinklui – 15 metų

Kuršėnai: „Džiaugiamės
patikėję
„Senukais“...“
Kuršėnuose, kur dabar įsikūrusi su „Senukais“
bendradarbiaujančios UAB „Labnora“ ūkinių ir statybinių
medžiagų parduotuvė, kažkada buvo buitinių paslaugų įmonė.
„Kai pastatas tapo mūsų bendrovės nuosavybe, ėmėmės
jo remonto. Tada, prieš penkiolika metų, ir suėjo keliai su
plečiančiais savo prekybos tinklą „Senukais“, – prisiminė
„Labnoros“ direktorius Valdemaras Sekreckas.
Franšizės modelis prekyboje, kai patirtį turinti įmonė imasi
globoti mažesnes bendroves, Lietuvoje tuo metu dar buvo
naujiena, bet tai, apie ką su kuršėniškiais kalbėjo „Senukų“
prekybos tinklo vadovai, atrodė įkvepiančiai. Kurdami
ūkinių prekių ir statybinių medžiagų parduotuvę „Labnoros“
vadovai patikėjo būsimų partnerių geranoriškais tikslais
jiems padėti atsistoti ant kojų. „Todėl ir tapome jūsų įmonės
atstovais Kuršėnuose. Esame patenkinti, kad vieni kitiems
jaučiamės reikalingi“, – neslėpė pašnekovas.
Rekonstruojant šį dviejų aukštų, 600 kv. m pastatą
nemažai prireikė ir pastangų, ir lėšų. Pritaikant jį prekybos poreikiams aktyviai dalyvavo ir „Senukų“ specialistai.
Iš mūsų bendrovės sandėlių į „Labnoros“ parduotuvę buvo
atvežta prekių už 330 tūkst. litų. Ir visa tai skolon, tikint, kad
pavyks parduoti.
Dabar kreditai kur kas didesni – prekių apyvarta gerokai
išaugo. Nors parduotuvė nedidelė, partneriai stengiasi, kad

pirkėjams būtų kuo patogiau, kad būtų didesnės galimybės
pasirinkti prekes. Abi prekybos salės ypač pasikeitė po
paskutinės rekonstrukcijos, kuri vyko taip pat padedant
„Senukų“ darbuotojams. Pakeista prekybos įranga, atsirado savitarna. Nors prekybos plotas nepasikeitė, prekių
eksponuojama daugiau, jų pasirinkimas didesnis. Pastatą
apšiltinus, patalpose šilčiau, pagražėjo fasadas.
„Dėl prekių asortimento visuomet tariamės su „Senukų“
vadybininkais. Tokia prekybos ypatybė: viename regione
tas pačias prekes perka, jos turi paklausą, o kitame – ne.
Konkurentai taip pat ramybės neduoda. Tai kaip į visa tai
nereaguosi, kaip su partneriais neaptarinėsi, kokios prekės
vienu ar kitu metu labiau reikalingos. Pasakyčiau taip:
1997-aisiais iš partnerių gavome dirvą, o dabar su jūsų
specialistų pagalba ją ir ariame, – samprotavo „Labnoros“
vadovas. – Dabar prekių kreditu gauname kur kas daugiau. Pirkėjai nors ir ne viską, ko pageidauja, gali surasti,
bet yra galimybė užsisakyti. Šia galimybe jie noriai naudojasi. Pamatę reikalingą prekę internete, atvyksta į mūsų
parduotuvę, o po kelių dienų iš Kauno parvežtas pageidautas
pirkinys pristatomas į jų namus“.
Kuršėniškiai vis dažniau pagalvoja, kad prekių ekspozicijai reikėtų didesnių patalpų. „Gal iš tų pamąstymų kas
nors ir išeis“, – juokavo partneriai. O kol kas siūloma visko
po truputį. Ir džiaugiamasi, kad parduotuvė strategiškai geroje vietoje, miesto centre. Ši vieta iš aplinkinių kaimų atvykstantiems pirkėjams taip pat labai patogi.
Alvydas Maciulevičius

Šeduva: „Su pirkėjais
bendraujame kaip su savo
šeimos nariais …“
Partnerystė su kooperatine bendrove „Radviliškio prekyba“ – dar vienas mūsų įmonės istorijos žiupsnelis, atspindintis pastangas plėsti savo prekybą kiekviename šalies regione.
Radviliškiečiai, su „Senukais“ bendravę jau pačioje jų veiklos pradžioje (dideliais kiekiais pirko druską, ūkines, buitines prekes), 1997-aisiais buvo prijungti prie UAB „Senukų
prekybos centras“ pradėto kurti franšizės prekybos tinklo.
Nuo tada kartu su mūsų bendrovės specialistais pertvarkyta Radviliškio ūkinių prekių parduotuvė šiame krašte tapo
„Senukų“ atstovu.
Pasak „Radviliškio prekybos“ direktorės Ritos
Survilienės, ilgi partnerystės metai įnešė nemaža permainų.
Bene didžiausia tai, kad prieš 10 metų buvo nuspręsta
parduotuvę perkelti į Šeduvą. „Didžiulių patalpų, kuriose
prekiavome ir „Senukų“ prekėmis, nutarėme atsisakyti –
brangiai kainavo išlaikymas, nenorėjome lėšų švaistyti
būtinam pastato remontui, todėl jas išnuomojome „Norfai“.
Kita vertus, nesidžiaugėme ir atsiradusiais naujais konkurentais, – priežastis, paskatinusias pakeisti parduotuvės vietą,
vardijo kooperatinės bendrovės vadovė. – Tokia rokiruotė
mums padėjo renovuoti ir Šeduvoje esančias panašias
bendrovės patalpas. Kiti mūsų nuomininkai pertvarkė visą šį
pastatą, su jais pasidalijome po vieną aukštą ir tapome moderniu prekybos centriuku“.
Šio centriuko antrajame aukšte jau dešimt metų
šeimininkauja Jūratės Karalienės vadovaujamas „Senukų“
prekėmis prekiaujančios parduotuvės kolektyvas. Vilija
Akvasauskienė ir Stanislava Korsakaitė į Šeduvą atsikėlė
iš Radviliškio. „Tai mūsų pasididžiavimas, – gyrė moteris
parduotuvės vedėja. – Bet visi mes – tarsi vienas kumštis,
viena šeima. Tie, kurie dėl įvairių priežasčių išėjo, taip
pat neretai užsuka. Ateina su gėlėmis, pasikalbame, pasipasakojame, kas naujo. Tos šilumos, geros atmosferos jie
neužmiršę“.
Nuoširdūs tarpusavio santykiai, anot Jūratės Karalienės,
persiduoda ir pirkėjams: „Todėl, kad su jais bendraujame,
kaip su savo šeimos nariais. Dažną gerai pažįstame. Ir iš
tolimesnių apylinkių dažnai atvyksta. Kiekvienas klientas
pasirinkęs savo pardavėją. Jeigu ką nors kiek ne taip padarai,
iš karto ateina ir pasako. Tai irgi padeda tobulėti. Periferijos prekybos darbuotojams tenka dar didesnė atsakomybė.
Taip, pirkėjų mažiau, apyvarta nepalyginamai skiriasi,
bet konsultantams tenka patarinėti ir apie elektros prekes,
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skalbimo mašinas, virykles, ir apie vinis, įrankius, dažus,
santechniką, grindų dangas…“.
Vedėja džiaugėsi ir nuolatiniais nuoširdžiais „Senukų“
vadybininkės Viktorijos Skardžiuvienės, vyresniojo
vadybininko Domo Ugianskio patarimais. Tiek rengiant
prekių ekspozicijas, tiek kasdieniniame darbe. „Daug
bendraujame ir su prekių grupių vadybininkais. Tokią
patirtį turintys specialistai firminėms parduotuvėms labai
didelė paspirtis, – sakė Jūratė. – Labai gerai, kad organizuojami bendri partnerių neformalūs susitikimai. Geriau
susipažįstame, tampa lengviau vieniems kitus suprasti kasdieniniame darbe. Mus sieja vis šiltesnė, draugiškesnė atmosfera. Ypač daug paramos sulaukėme, kai parduotuvėje
vyko pertvarkos. Jaučiame, kad „Senukų“ prekybos sistema nuolat tobulėja, o kartu su ja tobulėjame ir mes“.
Antanas Marčiulionis

Verslumo dvasia
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Kai gyvename Kalėdų laukimu...
UAB „Senukų prekybos centras“
parduotuvės visoje Lietuvoje pasipuošė
Kalėdoms. Išradingumu šiais metais neatsiliko
ir administracijos darbuotojai.
Kaune, Pramonės pr. 6, esančio administracijos pastato vestibiulis šiais metais papuoštas originaliais pačių
darbuotojų pagamintais dirbiniais, o ant sienų pakabinti
spalvingi darbuotojų vaikų piešiniai.
Keletas išradingų administracijos savanorių darbuotojų
Kalėdų puošmenas gamino savo rankomis. Dideliais
lakštais buvo sukarpytas vielinis tinklas. Jo viduje įsitaisė
bambukinės lazdelės, suformuodamos dailias eglutes. Galiausiai stilizuotos eglutės šakas papuošė auksiniai ir raudoni burbulai. Penkiolika tokių dekoracijų buvo apjuostos
kaspinais ir iškabintos Darbuotojų paieškos ir atrankos
fojė. Šiomis dekoracijomis iki sausio pirmosios savaitės
galės grožėtis darbo pokalbiui pakviesti žmonės ir įmonės
svečiai.
Visą mėnesį darbuotojų vaikų siųsti piešiniai tema
„Mano svajonių Kalėdos“
papuošė ne tik minėtąjį
vestibiulį, bet ir pagrindinį pastato fojė prie fontano bei
šias dvi erdves jungiantį koridorių.
„Senukų“ parduotuvių fasadai tradiciškai papuošti
šviečiančiomis girliandomis, o viduje puikuojasi įspūdingo
dydžio auksiniai burbulai, iš popieriaus iškarpytos snaigės
ir eglišakių girliandos. Įspūdingai atrodo ir parduotuvių
darbuotojų paruoštos šventinės ekspozicijos.
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Dalinomės gerumu
UAB
„Se nukų
pr e ky bos
c e ntras“ darbuotojai, palaikydami
TV3 televizijos „Išsipildymo akcijos
2012“ iniciatyvą įmonėse surengti
„Pyragų dieną“, iškepė daugiau
kaip 40 skirtingų rūšių pyragų ir
lapkričio 12 d. surengė įspūdingą
jų išpardavimą. Naminiais kepiniais
tą dieną vaišinosi keli šimtai įmonės
smaližių, kurie „Išsipildymo akcijai
2012“ paaukojo beveik 1600 litus.
„Pyragų dienos“ idėja – iškepti
savo skaniausią pyragą ir vėliau jį
atsinešus į darbą parduoti kolegoms,
kviečiant paaukoti „Išsipildymo
akcijos 2012“ globojamiems vaikams iš globos namų ir ligoniukams.
Anot UAB „Senukų prekybos
centras“ komunikacijos projektų
vadovės Laimos Petraitytės, tokios
akcijos yra puiki galimybė suburti kolegas bendram tikslui, būdas paskatinti dalintis gerumu vieni su kitais
bei visiems drauge pagalvoti apie
tuos, kuriems dėmesio ir paramos reikia labiausiai.
„Įvairias socialines akcijas „Senukai“ remia kasmet, todėl gavę
kvietimą prisijungti prie Lietuvos verslo įmones, valstybines institucijas ir švietimo įstaigas suvienijusios iniciatyvos surengti „Pyragų
dieną“ ilgai nedvejojome. Ši akcija „Senukuose“ sulaukė didelio pasisekimo. Vien administracijos darbuotojai iškepė daugiau kaip 40
skirtingų pyragų ir pyragaičių, kuriuos kolegos smaližiai išpirko vos
per kelias valandas. Visi akcijos dalyviai taip pat buvo vaišinami arbata ir kava. Ateityje į panašias paramos akcijas planuojame įtraukti
visus „Senukų“ darbuotojus, kurių šiuo metu visoje Lietuvoje turime
daugiau kaip 3000“, – įspūdžiais iš sėkmingos pyragų kepimo akcijos
ir ateities planais dalijosi UAB „Senukų prekybos centras“ atstovė.
Visos šiųmetės, dešimtosios, „Išsipildymo akcijos 2012“ surinktos lėšos bus skiriamos sunkiems ligoniukams gydyti ir globos namuose
augantiems vaikučiams sveikatinti, lavinti bei jų buities sąlygoms
gerinti.
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