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Vilnius, Lietuva

Išsilavinimas
Ekonomikos bakalauras
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

2014 m. rugsėjis — 2018 m. liepa

Bakalauro baigiamasis darbas: „Estimation of Lithuanian GDP for the year 1937“
Mano baigiamasis darbe atliktas tyrimas buvo pirmasis išsamus tarpukario Lietuvos BVP apskaičiavimas
Jis buvo atrinktas tarp 10 proc. geriausių universiteto akademinių darbų ir publikuotas Lietuvos akademinėje
elektroninėje bibliotekoje (eLABa)
Už savo baigiamąjį darbą taip pat buvau apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos premija. Tai buvo vienintelis
premiją laimėjęs bakalauro darbas socialinių ir humanitarinių mokslų srityje
Bakalauro baigiamojo darbo įvertinimas: 10/10 (universiteto studentų vidurkis: 8,13/10)
Bendras pažymių universitete vidurkis: 9

Vidurinis išsilavinimas
Vilniaus licėjus

2010 m. rugsėjis — 2014 m. liepa

Vidutinis valstybinių brandos egzaminių balas: 94/100. Atskirų egzaminų balai (Lietuvos vidurkis skliausteliuose):
matematika 100/100 (31), anglų k. 100/100 (56), lietuvių k. 95/100 (35), istorija 84/100 (32), ﬁzika 90/100 (47)

Akademinio darbo patirtis
Autorius
Straipsnis (drauge su A. Zirguliu) „New Estimate of Lithuanian
GDP for 1937: How does Interwar Lithuania Compare?“

2018 m. liepa — rugsėjis

Statusas: publikuota II lygio recenzuojamame JAV žurnale „Cliometrica“
Tai mano bakalauro baigiamojo darbo tęsinys, kuriame perskaičiavome tarpukario Lietuvos BVP pagal
perkamosios galios paritetą ir pateikėme pirmuosius išsamius tarptautinius BVP palyginimus

Darbo privačiame sektoriuje patirtis
Pardavimų komandos vadovas
„Baltic Virtual Assistants“

2018 vasaris — dabar

Veiklos rangos (angl. outsourcing) paslaugų tiekėjas
Vieta: Vilnius, Lietuva
Vadovavimas pardavimų procesams Švedijos, Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos rinkose
Vadovavimas pardavimų komandai bei naujų jos narių apmokymas
Sėkmingiausias komandos narys pagal asmeninius pardavimus 2018 metais
Mėnesio darbuotojas (2019 m. kovo mėn.)

Įkūrėjas, pardavimų ir rinkodaros vadovas
„Sﬁngs reﬂectors“

2016 m. sausis— 2017 m. vasaris

Stilizuotų kelių saugos atšvaitų gamintojas
Vieta: Vilnius, Lietuva
Vienas iš startuolio įkūrėjų
Vadovavimas produkto kūrimo procesui
Vadovavimas tiesioginių ir netiesioginių pardavimų bei rinkodaros procesams

Kainų stebėjimo specialistas
„Lidl Lietuva“

2015 m. rugsėjis — 2016 m. vasaris

Pasaulinis mažmeninės prekybos tinklas
Vieta: Poznanė, Lenkija ir Vilnius, Lietuva
Statistinės informacijos apie kainas prekybos tinkluose rinkimas
Duomenų analizė ir kainų ataskaitų teikimas įmonės vadovybei
Atliktas darbas buvo vienas iš būtiniausių rengiantis „Lidl“ prekybos Lietuvoje pradžiai

Pardavimų vadybininkas
„Apertum“

2015 m. vasaris — gegužė

Verslo konsultacijų mokymų organizatorius
Vieta: Vilnius, Lietuva
Pardavimų proceso organizavimas
Sėkmingas kasdienių pardavimų vykdymas

Kita atsakinga patirtis
Vadovaujantis anglų kalbos mokytojas
„AIESEC Global volunteer“

2018 m. liepa — rugsėjis

Didžiauios pasaulyje jaunimo organizacijos tarptautinė savanorystės programa
Vieta: Meksiko valstija, Meksika
Vadovavimas savanorių anglų kalbos mokytojų komandai ir pamokų vaikams iš skurdžių šeimų vedimas
Mėnesio trukmės įvadinio anglų kalbos mokymo plano 8-14 metų vaikams sukūrimas

Vadovas
ISM universiteto irklavimo klubas

2014 m. lapkritis — 2018 m. liepa

Studentų irklavimo užsiėmimų ir dalyvavimo varžybose organizatorius
Vieta: Vilnius, Lietuva
Vadovavimas irklavimo sporto mėgėjų rengimui varžyboms ir asmeniniam tobulėjimui

Organizacinės valdybos narys
„Olimpinė diena“ 2017

2017 m. kovas — birželis

Tarptautinis sporto propagavimo visuomenėje
Vieta: Vilnius and Alytus, Lietuva
Vadovavimas 120 moksleivių savanorių darbui
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės padėkos raštas už sėkmingiausios „Olimpinės dienos“
Lietuvos istorijoje organizavimą

Atrankos vadovas, komandos vadovas
„AIESEC in ISM“

2016 m. vasaris — gruodis

Didžiausia pasaulyje ne pelno siekianti jaunimo organizacija
Vieta: Vilnius, Kėdainiai ir Obeliai, Lietuva
Vadovavimas užsienio savanorių atrankai
Karjeros dienų „Tavo Kelias“ 2016 organizavimas, vadovavimas komandai

Kalbų ir skaitmeniniai įgūdžiai
Lietuvių (gimtoji kalba), anglų (laisvas vartotojas, C1), prancūzų (pažengęs
vartotoas, B2), ispanų (pradedantysis vartotojas)
„Adobe illustrator“ (pažengęs vartotojas), „MS Oﬃce“ (pažengęs vartotojas)

