INFORMACIJA APIE ASMENĮ
Vardas, pavardė Raimondas Kružinauskas
1961
Gimimo metai
tel.: 8 37 315673, el. paštas raikru.mpetrausko.mm@gmail.com
Kontaktai
DARBO PATIRTIS
Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla
2020-iki dabar
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

2011-2018

2005-2008

Ūkinės veiklos organizavimas ir valdymas, viešųjų pirkimų organizavimas, darbų
sauga ir priešgaisrinė sauga
AB „Ūkio bankas“
NT ir inžinerijos specialistas
Įrengimų, gamybinių žaliavų ir nekilnojamojo turto perėmimas. Perimto banko turto
administravimas - techninė NT ir įrengimų priežiūra, remonto darbų organizavimas,
vertinimai, draudimai, apsauga, nuoma, pardavimai, detaliųjų planų sprendiniai ir t.t.
UAB „Centromera“
NT vadovas
Daugiabučių gyvenamųjų namų vystymo projektai: Ukmergės g. 9a, Sukilėlių pr. 87a
(Sakura), poilsio namai „Eglės sapnas“ ir „Horizontas“ Palangoje
UAB „A3A“
Direktorius (papildoma veikla)

2003-2004

2001-2003

Patalpų nuoma, patalpų ir įrengimų eksploatacija
UAB „Selteka“
Gamybos ir technikos direktorius
Gamybos planavimas, darbo našumo didinimas, naujos įrangos pirkimas ir diegimas,
esamos įrangos remonto organizavimas, patalpų, energetikos ūkio priežiūros
organizavimas ir valdymas
UAB „Comliet“
Telekomunikacijų projektų vadovas

1998-2001

Telekomunikacijos statybos darbų organizavimas ir valdymas
AB „Lietuvos telekomas“
Telekomunikacijų projektų vadovas

1997-1998

Telekomunikacijos statybos darbų Kauno regione organizavimas ir valdymas
UAB „Aventa“
Prekybos vadovas

1994-1997

Prekybos organizavimas ir vadovavimas skyriaus veiklai
IĮ „Sketė“
Prekybos vadovas
Prekybos buitine technika organizavimas

IŠSILAVINIMAS
Vienpakopis technikos mokslų magistras
Kauno
Technologijos
universitetas
Puslapis 1 iš 2

Kauno
politechnikumas
Kauno
22-oji vidurinė
mokykla
Kursai/
seminarai

Radiotechnologijos specialybės mokslų bakalauras
Vidurinis išsilavinimas

Asmuo atsakingas už įmonės ir pastato
šilumos įrenginių eksploatavimo
organizavimą.
Energetikų mokymo centras

Komandos formavimas ir valdymas
Konsultacinė firma „Ateities
Personalas“

Priešgaisrinės saugos pažymėjimas
UAB „Ilandas“

Projektų vadovų mokymai
Vokietijos Harzburg vadybos mokykla

Klientų nepasitenkinimo valdymas
Konsultacinė firma „Ateities
Personalas“

Darbų saugos pažymėjimas
UAB „Gineida“

Profesionalus vadovas
Atviras Anglijos universitetas

Statinio statybos specialiųjų darbų ir
specialiosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija

Viešųjų pirkimų vykdymas
pradedantiesiems 2020 m.
Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo
aktualijos 2020 m.
VŠĮ Viešųjų pirkimų agentūra

Darbuotojų saugos ir sveikatos
specialisto, dirbančio visų ekonominės
veiklos rūšių įmonėse pažymėjimas
LR valstybinė darbo inspekcija

Anglų kalbos kursai
UAB „Kalba“

Statinio statybos specialiųjų darbų ir
specialiosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas
Lietuvos informatikos, ryšių ir
elektronikos bendrija

PAPILDOMA INFORMACIJA
Kompiuteriniai MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat, MS Outlook, AutoCAD,
MS Project.
įgūdžiai
Kalbos

Kita

 Lietuvių – gimtoji.
 Rusų – puikūs rašymo ir kalbėjimo įgūdžiai.
 Lenkų – vidutiniai rašymo ir kalbėjimo įgūdžiai.
 Vokiečių – rašymo ir kalbėjimo pagrindai.
 Anglų – rašymo ir kalbėjimo pagrindai.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Puslapis 2 iš 2

