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Brangūs partneriai, 
 
Kiekvieną dieną vykdydami darbuotojų paiešką ir 
atranką bei konsultuodami klientus įvairiais HR 
klausimais ieškome kaip sukurti kuo daugiau 
pridėtinės vertės kiekviename žingsnyje. 
 
Džiaugiuosi, kad esame viena daugiausiai 
profesionalų ir vadovų atrankų atliekančių 
kompanijų Lietuvoje ir galime dalintis su Jumis gana 
gausių duomenų analizės rezultatais. 
 
Šioje ketvirčio ataskaitoje pristatome mūsų 
sisteminamų kandidatų finansinių lūkesčių 
duomenis 2022 Q1 bei mūsų naujausio atlikti 
tyrimo "Kaip darbdavį renkasi rezultatyviausi 
darbuotojai"  rezultatus. Taip pat, papildomai Jums 
pridedame personalo valdymo sistemų 
įsivertinimo įrankį, kuris padės Jums pasidaryti 
pradinį personalo sistemų auditą savarankiškai ar 
bent jau sugeneruos papildomų įžvalgų. 
 
Tikiuosi ši atsakaita bus Jums naudinga toliau 
auginant savo verslą ir siekiant tikslų. 
 
Drąsiai kreipkitės į mane ar kolegas, jei turėsite 
papildomų klausimų. 
 
Su šilčiausiais linkėjimais
 
Jurgita Lemešiūtė
Vadovaujanti partnerė 
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Kaip darbdavį renkasi 
rezultatyviausi darbuotojai

2021 11 mėn

Tyrimą pradėjome 

1800 interviu

Per tą laiką įvykdėme daugiau nei 

411 kandidatų

Atrinkome tik rezultatyvius kandidatus, 
kurie pasiekia darbo tikslus. 

Siekiame būti viena komanda su savo klientais,
būti Jūsų akys ir ausys rinkoje, dėl to jau eilę
metų atliekame įvairius tyrimus. Norime, kad
mūsų klientai nesiblaškytų formuodami savo
darbdavio įvaizdį ir vykdydami paieškas, nes
informacijos apie tai kokie turi būti darbdaviai
yra ypač daug, kaip ir daug įvairių
manipuliacijų.
 
Šį kartą gilinomės į tai kaip darbdavį renkasi
rezultatyvūs kandidatai, tam pasirinkome
sudėtingesnį, lauko tyrimo ("field study"),
metodą, kai vertinome mūsų atrankose
dalyvaujančius kandidatus ir klausėme jų
kokiais kriterijais jie vadovaujasi renkantis
darbdavį ir kaip iš tiesų daro sprendimą.
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"Dėl kokių 
priežasčių 

dalyvaujate 
atrankoje?"

49%
dalyvauja atrankoje dėl 
įmonės (darbdavio), jos 
kultūros ir rezultatų; 

52%
dėl didesnių karjeros ir 
tobulėjimo galimybių.

29%
rezultatyvių darbuotojų 
dalyvauja atrankoje 
todėl, kad jų „netenkina 
situacija esamoje 
įmonėje“;

12%
dalyvauja atrankoje dėl 
finansinių aspektų;

Tyrimo rezultatai

Tokie tyrimo rezultatai rodo, kad daugumoje įmonių darbo sąlygos ir atlygis 
tenkina darbuotojų lūkesčius. Bendra darbo aplinka yra gera ir darbuotojai daugiau 
dėmesio skiria "minkštiesiems kriterijams", tokiems kaip įmonės žinomumas, 
karjeros galimybės ir bendra organizacijos kultūra. 
 
Tai ir geros ir blogos žinios vadovams ir HR specialistams - "minkštieji dalykai" gal 
būt kainuoja mažiau, bet yra sunkiai valdomi ir prognozuojami, reikalauja vis 
stipresnių lyderystės kompetencijų. 
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"Kas Jums 
svarbiausia 

organizacijoje/ 
darbe, kai renkatės 

darbdavį? "

Motyvacija renkantis darbdavį 
Akivaizdu, kad išryškėja keletas aspektų: 

darbo užduotys ir procesai;
karjeros galimybės;
komanda, kolegos;
mokymosi galimybės;
organizacinė kultūra;
įmonės perspektyvos ir 
pozicija/stabilumas ir 
produktas/paslauga.

 
Nauja, lyginant su ankstesniais mūsų 
atliktais tyrimais, yra tai, kad į top kriterijų 
sąrašą papuola įmonės reputacija ir 
organizacinė kultūra. Ankčiau kandadatų 
kriterijai buvo labiau nukreipti į asmenines 
naudas. 
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"Kas lėmė 
sprendimą priimti 

pasiūlymą?"

Kokios pasiūlymus 
priima rezultatyvūs 
kandidatai?

Mus nustebino, kad pasiūlymus priėmę 
rezultatyvūs kandidatai įvardino, kad jų 
sprendimą nulėmė (kriterijai pateikti pagal svorį):

1. darbo užduotys ir procesai;
2. organizacinė kultūra; 
3. komanda, kolegos;

Po vienodai taškų surinko: 
4. karjeros galimybės;
5. atlygis ir priedai;
6. įmonės rezultatai, reputacija. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus stebime, kad rezultatyviems darbuotojams vienas iš 
svarbiausių dalykų renkantis darbdavį yra organizacinė kultūra, kandidatai siekia kuo geriau 
pažinti organizaciją atrankos metu, matyt, taip pat, kaip ir vadovai stengiasi kuo geriau 
pažinti kandidatus. Pagalvokite, o kaip Jūs pristatote savo organizacija, komandą. 
Kad formuodami pasiūlymus nepraleistume svarbių dalykų, sukūrėme trijų verčių polių 
modelį.  
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Atskirų sektorių 
apžvalga ir 
kandidatų 

atlyginimų lūkesčiai 
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Finansų ir valdymo atrankos 
Finansų ir valdymo atrankų komanda Peoplelink dirba su finansų, apskaitos, teisės, atitikties, 
HR ir administaivimo pozicijų atrankomis, taip pat su kitomis verslo palaikymo funkcijų 
pozicijmis. Įžvalgomis dalinasi sektoriaus vadovė Deimantė Mikalauskė.  

 
Pastarąjį ketvirtį stebime stipriai išaugusį personalo valdymo bei atitikties pozicijų poreikį, tad 
šią augimo tendenciją verta pakomentuoti.
Nors pandemija, atrodo, jau palaipsniui atsitraukia, tačiau verslams ji paliko nemalonių pasekmių, 
iš kurių viena – „The Great Resignation“, paskatinusi įmones ne tik persvarstyti savo darbdavio 
įvaizdį, bet ir ne juokais susirūpinti savo organizacine kultūra. Ir su šia tendencija, organizacijoms į 
kovą tenka stoti tiek ir su padidėjusia darbuotojų kaita, tiek ir su sunkumais pritraukiant naujus 
kandidatus.
 
To pasekoje, kaip niekad daug ieškojome personalo vadovų bei specialistų, dirbančių su 
atrankomis. Ne taip jau seniai, personalo vadovas buvo tas asmuo, kuris valdo sąlyginai 
apčiuopiamus personalo klausimus, kaip atrankos, mokymai, veiklos vertinimas, atlygio politika ir 
pan. O dabar, šalia šių kompetencijų atsirado daugiau orientacijos į kultūros pokyčių valdymą, 
darbuotojų gerovės sprendimų diegimą, organizacinio klimato tyrimus bei į tai nukreiptas 
inciatyvas. Ir ne, tai nėra vien tik renginių darbuotojams organizavimas ar kitoks darbuotojų 
„linksminimas“, jeigu tai neduoda įtakos organizacijos rodikliams, tokiems kaip kaita, darbo 
našumas, pasitenkinimas darbu, įsitraukimas, auginantis organizacijos rezultatas!
  

O kaip gi būti patrauklia organizacija tokiam įvairiapusiškam personalo ekspertui? Atsakymas gana paprastas – duoti laisvės 
ir gerą terpę eksperimentuoti ir kurti. Įdomios darbo užduotys bei vadovų įgalinimas veikti rezultatyviems personalo srities 
darbuotojams pagal mūsų šių metų atliktą tyrimą yra vienas iš pagrindinių kriterijų, renkantis darbdavį.
 
Kita tema – personalo atrankų specialistai. Ar žinojote, kad IT atrankų specialistų darbo pasiūlymų yra daugiau nei 
programuotojų? Tačiau kalbėkime ne tik apie IT atrankų specialistus, žvelkime bendrai. Atrankų specialistu šiuo metu – išties 
labai madinga būti (šypsausi rašydama šį sakinį). Bet paanalizavus rinką ir pasiūlymus, matome, kad darbdaviai laikosi 
bendros pozicijos darbo užmokesčio klausimu (informacija apie tai pateikta altlyginimo lentelėje), siūlo įvairių priedų paketą, 
mokymus, hibridinio darbo galimybę. Tad kodėl jeigu ir jūs siūlote tą patį vis tiek nepritraukiate atrankų specialisto? 
Atsakymas slypi pačiame klausime “… ir jūs siūlote ta patį”. Pasiūlos tiek daug ir viskas taip vienoda, kad kandidatams sunku 
išsirinkti, o keisti iš tokių pačių funkcijų į vienodas, sudėtingoje ir karštoje atrankų rinkoje – tiesiog nėra prasmės. 
Pasvarstykite, kaip galima praturtinti ir tuo pačiu “palengvinti” atrankas jūsų ateities personalo specialistui, pavyzdžiui, 
atiduodant į jo rankas darbdavio įvaizdžio projektus. Geresnis darbdavio įvaizdis = paprastesnis kandidatų pritraukimas, o ir 
tuo pačiu – kažkas naujo ir įdomaus personalo atrankų specialistui.
 
O dabar persikelkime iš personalo į atitiktį. Meluočiau sakydama, kad šių profesionalų atrankos anksčiau nebuvo 
populiarios. Priešingai, jau nuo 2018 metų, prasidėjus Fintech industrijos šuoliui Lietuvoje, aktyviai ieškome įvairaus lygio 
atitikties profesionalų. Tačiau dėl pakitusios geopolitinės situacijos, pastaruoju metu paieškos suintensyvėjo, ypatingai 
sankcijų srityje. Ir vertinant tai, kad atitikties bei pinigų plovimo prevencijos kandidatai dažniausiai renkasi iš 3-4 pasiūlymų, 
bankinio sektoriaus vadovams tenka nemenkai pasukti galvą, kaip išsiskirti iš kitų. O laiko kaina čia negailestinga, nes jei 
pvz. administratoriaus pozicijos užtrukusi paieška kainuoja diskomfortą bendrovės darbuotojams, ilga atitikties ar pinigų 
plovimo prevencijos pareigūno paieškos kaina verčiasi gerokai brangesniu matu.
 
Keli patarimai, kaip teigiamai išsiskirti iš kitų šių profesionalų atmintyje:

Konkrečiai ir aiškiai be užuolankų, atsakykite į visus jiems rūpimus klausimus, nes kaip į kontrolę orientuotos funkcijos 
atstovai, jie dažniausiai jų turi daug.
Pristatykite savo istoriją, tolimesnius tikslus
Papasakokite apie atitikties kultūrą bendrovėje, pridėkite, kokiais būdais kandidatas prie to galės prisidėti, vertybes 
bei principus, kuo vadovaudamasi veikia bendrovė
Finaliniuose etapuose, jei yra galimybė, numatykite kandidato susitikimą su įmonės aukščiausia valdžia, nes būtent 
nuo jos ir prasideda atitikties kultūra
Ir neužmirškite, kad renkatės ne tik jūs, bet ir jus. Kurkite profesionalią, jaukią atmosferą, pristatykite pagrindines 
organizacijos siūlomas vertes bei tai, dėl ko verta dirbti įmonėje (jei sunku sugalvoti, visada geriausias klausimas 
ruošiantis motyvaciniam pokalbiui su kandidatu – „o kodėl aš pats (-i) čia atėjau / dirbu?“

Jeigu įdomu ar norisi daugiau padiskutuoti, kviečiame kreiptis ne tik dėl personalo ar atitikties srities rinkos įžvalgų ar 
paieškų, bet ir dėl finansų, teisės bei kitų verslą palaikančių rolių.
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Pozicija Junior - 1-2m Mid - 2-5 m Senior - 5+ m

 MIN MAX MID MIN MAX MID MIN MAX MID

Apskaitininkas 1400 1900 1700 1700 2000 1900 1900 2400 2100

Buhalteris 1500 2100 1900 2400 3300 3000 3300 5000 4100

Finansų analitikas 1700 2400 1900 2600 3600 3300 3300 5000 4100

Finansų kontrolierius N/A N/A N/A 3300 4100 3800 4100 5000 4600

Finansų vadovas N/A N/A N/A 5000 5800 5400 6600 8000 7400

Kreditų analitikas 1900 2400 2200 2400 3000 2700 3100 3600 3400

Rizikų analitikas N/A N/A N/A 3300 4600 4100 N/A N/A N/A

Vyr. rizikų pareigūnas N/A N/A N/A 3300 5000 4100 5000 8000 6600

Ataskaitų analitikas 1900 2400 2100 3000 4100 3600 3600 5000 4100

Atitikties specialistas 
(KYC)

1700 2100 1900 2400 3000 3000 3000 4100 3600

Pinigų plovimo 
prevencijos 
specialistas

1700 2100 1900 2400 3000 3000 3000 4100 3600

Pinigų plovimo 
prevencijos 
raportavimo 
pareigūnas

3000 3600 3300 3000 5000 4100 5000 5800 5400

Atitikties pareigūnas N/A N/A N/A 3000 5000 4100 5000 6600 5800

Teisininkas (įmonėje) 1500 2400 2100 2600 3900 3300 3900 5800 4600

Teisininkas (advokatų 
kontoroje)

1900 2600 2300 2600 4100 3300 4100 6600 5400

Administratorius 1400 1700 1500 1900 2400 2100 2100 2600 2400

Asmeninis asistentas 1400 1700 1500 1900 2400 2100 2300 3000 2600

Personalo valdymas 
(atrankos)

1500 1700 1900 3000 3600 3300 3300 5000 4100

Personalo valdymas 
(administravimas)

1400 1700 1500 1900 2400 2100 2100 2600 2400

Personalo valdymas 
(atlyginimas ir 
priedai)

1900 2600 2300 2600 4600 3600 4600 7900 6300

Personalo valdymas 
(darbuotojų ugdymas)

1400 1900 1660 1900 3000 2400 3000 3600 3300

Personalo verslo 
partneris

1500 1700 1900 2100 3300 3000 3300 4100 3600

Personalo vadovas N/A N/A N/A 3300 5000 4100 5000 8000 6600

Operacijų vadovas N/A N/A N/A 4100 5000 4600 5000 8000 6600

Kandidatų finansiniai lūkesčiai
 EUR mėn/gross
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Verslo vystymo atrankos 
Verslo vystymo atrankų komanda dirba su rinkodaros, pardavimų, komercijos/pirkimų ir 
klientų aptarnavimo pozicijų paieška ir atranka. Įžvalgomis dalinasi sektoriaus vadovė Rūta 
Ratavičiūtė. 

Rinkdamiesi būsimą darbdavį, patys rezultatyviausi rinkodaros, 
pardavimų, komercijos ir klientų aptarnavimo funkcijų specialistai bei 
vadovai itin kreipia dėmesį į įmonės įvaizdį, kultūrą bei veiklą. Dėl 
savo funkcijos jie tampa produkto atstovais ir kad jiems sektųsi 
lengviau tą produktą parduoti, jie taip pat turi patikėti pačia įmone – 
jos vizija, strategija.
Dažniau nei kiti profesionalai, šių funkcijų atstovai ieško darbo ne dėl 
to, kad jų netenkina esama įmonė ar pozicija, o dėl to, kad yra labai 
ambicingi ir rūpinasi savo profesiniu augimu bei karjeros 
galimybėmis. Čia yra svarbi įžvalga darbdaviams, kad netgi, rodos, 
viskuo patenkinti ir itin sėkmingi rinkodaros/pardavimų/komercijos 
specialistai bei vadovai, gali pasielgti avantiūristiškai ir pasidomėti 
kitomis galimybėmis. 
 
 O jeigu toks kandidatas jau dalyvauja Jūsų atrankoje, tai reikia būti budriems ir gerai įsigilinti į jo motyvaciją bei šiuo metu 
užimamą poziciją, kad nenustebti, jog kandidatas paskutiniame etape apsisprendė likti esamoje darbovietėje (dažnu 
atveju gavęs atlyginimo pakėlimą už tai, kad neišėjo). Labai konkretus parodymas, kaip jo karjeros kelias gali skirtis/būti 
greitesnis/įdomesnis nei esamoje įmonėje, gali padėti suvaldyti rizikas ir lengviau pritraukti šiuos kandidatus.
 
Rinkodaros funkcija
Jau antri metai kaip karščiausia ir geidžiamiausia funkcija yra rinkodara, nes darbdavių reikalavimai rinkodaros 
specialistams vis dar didesni, nei rinka gali pasiūlyti. Todėl stiprūs rinkodaros strategai bei skaitmeninės rinkodaros 
(performance/SEM/SEO ir pan. techninės funkcijos) specialistai yra ypač paklausūs ir juos sudominti nėra paprasta, tačiau 
įmanoma, pasiūlus dirbti su įdomiu ir novatorišku produktu, tuo labiau, ypač B2C produktu.
Socialinių tinklų ekspertų rinkoje yra daugiau, nes jiems tiek specifinių ir techninių žinių nereikia, kaip 
performance/SEM/SEO, todėl jų lūkesčiai nėra tokie dideli, tačiau vis tiek galioja atstovaujamo produkto patrauklumo 
motyvatorius.
Norint pritraukti itin stiprius B2B rinkodaros ekspertus, gali tekti mokėti daugiau nei rinkos kaina, arba kita išeitis - 
pasiauginti jaunesnį tikrai motyvuotą specialistą.
 
Pardavimų / verslo vystymo funkcija
Pardavimų ir verslo vystymo specialistų bei vadovų poreikis kiek smuktelėjo ir susinormalizavo dėl 
geopolitinės/ekonominės situacijos, tačiau išlieka ir toliau aktualus. Kaip ir anksčiau, darbo ieškantys pardavimų verslo 
plėtros specialistai bei vadovai gauna bent kelis pasiūlymus, iš kurių renkasi geriausią, taigi, jie turi stiprią derybinę galią 
(ir turi tam gerus įgūdžius).
Bendras pardavimų funkcijos ekspertų bruožas – jie mielai nori išgirsti visus pasiūlymus, tačiau jų dalyvavimas atrankos 
procese nereiškia, kad jie būtinai keis darbą ir gali bet kuriuo metu savanoriškai iškirsti iš proceso.
Ypač patrauklus pasiūlymas pardavimų / verslo plėtros žmogui – karjera jūsų įmonėje. T.y., startuoti vyr. vadybininko 
pozicijoje su perspektyva turėti vieną/kelis pavaldinius ar formuoti skyrių.
 
Pirkimų / komercijos / produkto valdymo funkcija
Dėl pastaruosius porą metų tiekimo grandinių keliamų iššūkių, šių specialistų poreikis išlieka vis dar aktualus. Tačiau jie 
patys, kaip specialistai, taip pat gerokai ūgtelėjo savo pozicijose ir gerų kandidatų rinkoje tikrai galima atrasti. Vienas 
svarbiausių aspektų, siekiant pritraukti geriausius šios funkcijos talentus – produkto / įmonės žinomumas ar 
išskirtinumas.
 
Klientų aptarnavimo funkcija
Tai yra ypač greitai „išaugama“ funkcija, nes dažnu atveju, tai yra pirmasis karjeros laiptelis, todėl labiausiai motyvuoti 
kandidatai – mažiau patyrę, o itin patyrę – dažnai jau nebedegančiomis akimis. Tačiau yra galimybė prisitraukti stiprių 
kandidatų jiems pasiūlius dirbti itin stabilioje, gerai žinomoje įmonėje, turinčioje stiprų produktą. Kitas būdas – užtikrinti 
aiškias karjeros perspektyvas, pvz.: galimybę mokytis ir augti į vadovaujančią rolę.
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Jaunesnysis
specialistas - 1-2 m

Specialistas
- 2-5m

Vyr.
specialistas
- 5+m

Pozicija MIN MAX MID MIN MAX MID MIN MAX MID

Rinkodara          

Rinkodaros vadovas - - - 4100 5600 5000 5600 9000 6600

Prekinio ženklo vadybininkas 1600 2100 1900 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Rinkodaros specialistas 1200 2100 1750 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Skaitmeninės rinkodaros specialistas 
(ppc, performance)

1750 2500 2200 2500 4100 3800 4100 5000 4100

Skaitmeninės rinkodaros specialistas 
(socialiniai tinklai)

1200 2100 1750 1900 3300 2500 3300 5000 3800

Pardavimai / Verslo vystymas          

Pardavimų vadovas - - - 4100 5600 5000 5600 9000 6600

Pardavimų specialistas 1600 2100 1900 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Svarbių klientų vadybininkas 1600 2100 1900 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Verslo vystymo vadovas (strateginiai 
aktyvūs pardavimai)

- - - 4100 5600 5000 5600 9000 6600

Verslo vystymo specialistas (aktyvūs 
pardavimai)

1600 2100 1900 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Pardavimų asistentas 
/administratorius

1200 2100 1750 2100 2500 2300 - - -

Komercija / Pirkimai          

Komercijos / Pirkimų vadovas - - - 4100 5600 5000 5600 9000 6600

Kategorijos vadovas 1200 2100 1750 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Produkto vadovas 1200 2100 1750 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Komercijos / Pirkimų vadybininkas 1200 2100 1750 1900 3300 2500 3300 4100 3800

E-komercija          

E-komercijos vadovas - - - 4100 5600 5000 5600 9000 6600

E-komercijos specialistas 1600 2100 1900 1900 3300 2500 3300 5000 4100

Klientų aptarnavimas          

Klientų aptarnavimo vadovas - - - 1600 2500 2200 2200 2800 2500

Klientų aptarnavimo specialistas 1200 1600 1400 1600 1900 1700 - - -

Kandidatų finansiniai lūkesčiai
 EUR mėn/gross
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Technologijų srities atrankos 

Technologijų atrankų komanda People Link dirba su gamybos, 
statybos, inžinerijos, duomenų valdymo, projektų ir procesų valdymo 
profesionalų ir vadovų pozicijų atrankomis.  Įžvalgomis dalinasi 
sektoriaus vadovė Dovilė Baltramiejūnaitė. 

Bendra rinkos tendencija - technologijų srities specialių poreikis yra augantis tiek 
statybos, gamybos, inžinerijos bei duomenų valdymo srityse. Šių sričių specialistai 
per savaitę gauna po kelis skirtingus pasiūlymus. Jei prieš metus jie galėjo skirtis 
atlygiu, (kas būdavo varomoji jėga priimant sprendimą ateiti į darbo pokalbį ar 
ne), tai šiuo metu dauguma įmonių siūlo labai panašias sąlygas, kas lemia 
kandidatų reiklumą kompanijoms. Jei pasiūlymuose matai tas pačias sąlygas, o ir 
dabar kandidato turimos yra  labai panašios, tai kodėl jam ar jai ateiti pasikalbėti 
ar iš viso svarstyti pasiūlymą? Čia pasidaro svarbu darbdavio vertės pasiūlymas 
(DVP). Keletas pastebėjimų, kas padeda pritraukti technologijų srities kandidatus:

Statybų projektų vadovai:
 
• Labai konkrečiai pateikite informaciją su kokiu projektu jis / ji dirbs atėjęs (-usi) pas jus.
• Jei naudojate savo susikurtą ar bet kokį kitokį projektų valdymo standartą – kalbėkite apie tai, ir darykite 
tai garsiai.
• Jei turite įmonėje grįžtamojo ryšio sesijas – tai yra labai stiprus jūsų išskirtinumas, pabrėžkite. Tai vienas iš 
būdų kaip sumažinti statybų sektoriaus darbuotojų kaitą, nes darbuotojai to nori, tačiau statybų sektorius LT 
yra bene vienintelis likęs, kuris tą užtikrina mažiausiai.
 
Gamybos specialistai (elektronikos / mechanikos, R&D inžinieriai):
 
• Produktas ir naudojamos technologijos išliko vienu iš esminių šios srities kandidatų pritraukimo 
“kabliukų”. Pasidalinkite kodėl kuriate tokį produktą, kokia jo reikšmė, vertė. Papasakokite, ką jis / ji galės 
išmokti, kokius sprendimus galės priimti.
• Vadovas – inžinerijos srities kandidatams ypatingai svarbu, kad jų tiesioginis vadovas būtų ir tam tikros 
inžinerinės srities profesionalas. Per darbo pokalbį, tai svarbu parodyti kandidatui.
 
Data srities specialistai:
 
• Naujas produktas – jei jie galės prisidėti prie naujo produkto / paslaugos sukūrimo – vienas didžiausių 
“selling points”. Dažna daroma klaida, per mažai dėmesio skiriama potencialiai sukuriamos vertės 
akcentavimui.
• Pasidalinkite kokių įrankių ieškote, tačiau neieškokite analitiko pagal įrankius. Dauguma jų dirba daugiau 
nei vienu analitiniu įrankiu ir yra greitai besimokantys, neprireiks nei 3 mėnesių, kaip ji/ji galės savarankiškai 
dirbti.
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Junior Mid Senior

Inžinerija    

Priežiūros inžinierius 1509 2279 3000

Mechanikos inžinierius 1600 2675 2975

Elektronikos inžinierius 1600 2806 3800

Automatikos inžinierius 1600 2850 3800

Elektros inžinierius 1600 2500 3000

Energetikos (šiluma ir pan.) inžinierius 1600 2500 3000

Chemijos inžinierius 1300 2100 2800

Gamyba    

CNC operatorius 1300 2100 2128

CAM programuotojas 1500 2500 2645

CAD inžinierius 1700 2500 3306

Planavimo specialistas 1600 2500 2975

Technologas 2100 3300 4200

Kokybės inžinierius 1500 2100 2500

Valdymas (gamyba)    

Meistras 2100 2300 2500

Pamainos vadovas 2300 2400 2800

Gamybos vadovas - 4300 8200

Inžineringo komandos vadovas 2745 3706 4732

Projektų vadovas 2600 2800 3300

Kokybės vadovas 2800 3406 4200

Technikos vadovas 3000 3400 4200

R&D vadovas - 4900 6200

Kandidatų finansiniai lūkesčiai
 EUR mėn/gross
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Junior Mid Senior

Projektų komanda    

Projektų inžinierius 1509 2000 2500

Paruošimo inžinierius 1600 2675 2975

Darbų vadovas 2100 2500 3000

Statybos vadovas 3300 3800 4100

Projektų vystymo vadovas 4200 5000 7000

Projektų vadovas (statyba/NT) - 4400 5000

Projektų vadovas (projektavimas) 3400 4200 5000

Projektavimas    

Braižytojas 1300 2100 2128

Konstruktorius 1900 2900 4200

PDV 2500 3000 3500

Projektuotojas (inžinerinės dalies) 2500 2800 3000

Valdymas    

Projektų direktorius - 5700 8200

Statybos direktorius - 5700 8200

Projektavimo komandos vadovas 3500 4000 5000

Projektų komanda (Data)    

Duomenų analitikas 2500 3300 4000

Duomenų inžinierius 3000 5000 6600

Duomenų mokslininkas 2800 4800 6500

Valdymas (Data)    

Komandos vadovas (duomenys) - 3500 4500

Vyr. Duomenų pareigūnas - 4900 6500

Kandidatų finansiniai lūkesčiai
 EUR mėn/gross
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IT srities atrankos 

Atrankos su kuriomis dirbame – IT srities vadovų atrankos, projektų bei produkto 
vadovai, infrastruktūros specialistai, kokybės užtikrinimo inžinieriai, pagalbinis IT 
personalas bei, žinoma, įvairių technologijų programuotojai. Įžvalgomis dalinasi 
sektoriaus vadovas Danas Venclovas. 

Paskutiniu metu, ypač vykstant tiek pandemijai, 
tiek atsižvelgiant ir į geopolitinę situaciją, rinkoje 
pastebime, jog vis dažniau IT specialistai naujas 
pozicijas pasirenka ne pagal tai, ką ir kiek siūlo 
viena ar kita įmonė, o vis daugiau svorio 
pasirenkant naują darbdavį skiria įmonės 
vertybėms, produkto ar projekto sprendžiamos 
problematikos aktualumui ir komandai. Didžioji 
dalis rinkos įmonių pasiūlo gana panašias 
finansines sąlygas, tad pagrindinis kintamasis 
pasirinkime tampa ką ir su kuo darysiu, o ne už 
kiek.

Antroji tendencija yra tai, jog didėjant žmonių perdegimui ir besitęsiant „The Great Resignation“ reiškiniui, vis 
daugiau įmonių koncentruojasi ne tik į komandų plėtrą, bet ženkliai daugiau dėmesio skiria esamų žmonių 
išlaikymui ir gerovės užtikrinimui. Tad žmonės svarstydamiesi naujus pasiūlymus ir tą aptardami su savo 
esamu darbdaviu, praktiškai visada sulauks geresnio „counter-offer“ nei siūlo naujoji įmonė. Matome, jog tą 
galima sukontroliuoti tik tada, kai su kandidatu yra sukuriamas nuoširdus ir atvirumu grįstas santykis 
atrankos procese.
 
 
Na, o trečioji tendencija yra tokia, kuri įgauna vis didesnį pagreitį paskutiniaisiais metais, tačiau prasidėjusi 
pasauliniu mastu yra gerokai anksčiau – darbas nuotoliu ir kontrakto principu. Karantinas padėjo daugumai 
organizacijų įsidiegti naujus darbo metodus ir modelius, tad ir žmonės palankiau vertina darbdavius, kurie 
gali pasiūlyti galimybę dirbti nuotoliu ar dirbti pagal individualios veiklos pažymėjimą. Toks metodas padeda 
ne tik patiems žmonėms užsidirbti daugiau, dirbti su įvairesniais projektais ar produktais, bet ir įmonėms 
sutaupyti kaštus.
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Pozicija
Junior
- 1-2m

Mid - 2-5m
Senior -
5+m

 LOW HIGH MODE LOW HIGH MODE LOW HIGH MODE

PHP 1200 2300 2000 2300 4100 3800 4100 5800 5300

Java 1200 2300 2000 2500 4300 3800 4300 6600 5800

Go 1200 2300 2100 2300 4300 4100 4300 5800 5500

.NET 1200 2300 2000 2500 4300 3800 4300 6600 5800

JavaScript 1600 2500 2300 2500 4500 4200 4700 6600 5800

React Native 1600 2500 2500 2500 4500 4500 4700 6600 5800

Python 1200 2300 2100 2300 4300 4100 4300 5800 5500

Mobile 2000 3000 2700 3000 5000 4800 4700 7000 6600

C++ 1200 2300 2000 2300 4100 3800 4100 5300 4500

SQL 1200 2100 1800 2300 4100 3600 4100 5000 4800

Data Engineer 1500 2300 2100 2300 4800 4600 4900 6600 6000

Data Scientist - - - 3300 5000 4800 5000 7400 6600

Database Admin 1200 2300 1800 2300 4100 3600 4100 5300 4500

Linux Admin 1600 2500 2300 2500 4300 3800 4300 5800 5300

DevOps - - - 2300 4500 4100 4700 6600 6300

QA Manual 1000 1800 1200 1600 2500 2300 2500 3300 2800

QA Automated 1600 2500 2500 2500 4500 4500 4700 6600 5800

PenTester 1200 2300 2100 2300 4300 4000 4300 5500 5100

Business Analyst 1200 2300 1800 2500 4100 3800 4100 5300 5000

Architect - - - 3300 4800 4300 4800 6300 5800

BI Developer 1200 2300 2000 2500 4300 3800 4300 5800 5300

Scrum Manager - - - 2500 4300 3800 4300 6600 5800

Project Manager 1900 2800 2300 2900 3900 3500 3600 4900 4500

Product Owner - - - 3300 4500 4100 4500 6000 5100

Team Manager - - - 3300 5300 5100 5300 7100 6600

CTO - - - 5300 6100 5600 6600 9000 8200

CIO - - - 4500 5100 5000 5100 7000 6600

Kandidatų finansiniai lūkesčiai
 EUR mėn/gross
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Aukščiausio lygio vadovų atrankos 

Aukščiausio lygio vadovų atranką mūsų 
komandoje vykdo didžiausią patirtį 
turintys konsultantai, kurie jau ir patys 
yra sukaupę vadovavimo patirtį. 
Įvalgomis apie vadovų atrankas 
dalinasi Peoplelink partneris Matas 
Martinkėnas. 

2021 metais įgyvendinome virš 20 aukščiausios 
grandies (C lygio) vadovų ir daugiau nei 100 vidurinės 
grandies vadovų atrankų. Pastebime, kad:

• Kaip ir specialistų, taip ir vadovų tarpe kaita yra padidėjusi. Paskutiniu laikotarpiu stebime tendenciją, kad 
nemaža dalis aukščiausios grandies vadovų yra linkę svarstyti naujus karjeros pasiūlymus. Iš dalies tai yra susiję 
su bendra rinkos situacija ir neapibrėžtumu, kuriame ir tie patys vadovai domisi alternatyvomis, neatmeta 
galimybių tiek pasigerinti sąlygas, tiek pakeisti sritį į įdomesnę. Dalis vadovų COVID-19 laikotarpiu turėjo metų 
ar pan. laikotarpio karjeros pertrauką, nes jautė nuovargį buvusiose darbovietėse. Atliekant atrankas labai 
svarbu įvertinti, kokios konkrečiai priežastys skatino nuovargį ir ar siūlomoje pozicijoje bus galima šių 
priežasčių išvengti. 
 
• Industrijos ir kompanijos reputacijos svarba. Tiek pasaulinė sveikatos krizė, tiek dabartinė geopolitinė 
bei ekonominė situacija stipriai paveikė kai kuriuos sektorius, mažino investuotojų pasitikėjimą. Dauguma 
sėkmingų ir aktyviai dirbančių vadovų domėjosi būtent tais pasiūlymais, kurie ateidavo iš tarptautinių 
kompanijų bei turėjo gerą reputaciją rinkoje. Ne kartą stebėjome situaciją, kuomet ryškaus įvaizdžio neturinčios 
arba su nepatraukliomis rinkomis dirbančios kompanijos nepritraukė geriausių kandidatų ir atrankose turėjo 
rinktis „planą B“. Tokiose situacijose visuomet rekomenduojame atsigręžti į savo turimus vidurinės grandies 
vadovus ir įvertinti, kas iš jų galėtų perimti aukščiausios grandies vadovų roles. Gerai pasiteisina praktika 
samdyti vidurinės grandies vadovus su stipriomis žmogiškosiomis savybėmis ir potencialu vietoje fokuso į 
techninę/industrinę patirtį. Tokiu atveju šiems vadovams galima suteikti karjeros galimybę augti į aukštesnę 
rolę, taip suvaldant samdos klaidų riziką ir ilgiau išlaikant dirbančių vadovų motyvaciją. Aukščiausios grandies 
vadovų atranka prasideda vidurinės grandies vadovų ugdyme.
 
• Darbo su žmonėmis kompetencijos įvertinimas. Pastaruoju laikotarpiu dauguma kompanijų gebėjo 
įgyvendinti savo planus ir pasiekti rekordinius rezultatus. Remiantis tyrimais, daugiau nei 70%  kompanijų 
mano, kad tolesnį augimą gali pasiekti tik samdydami daugiau darbuotojų. Būtent dėl šių priežasčių, beveik 
visuomet ieškant aukščiausios grandies vadovų, vienu iš esminių atrankos kriterijų tampa gebėjimas suburti 
kolektyvą, pritraukti naujus talentus ir formuoti darbdavio įvaizdį rinkoje. Vykdant vadovų atrankas labai svarbu 
išsiaiškinti, kaip sėkmingai su šiomis užduotimis tvarkėsi mūsų vertinami kandidatai. Ne visuomet kandidatų 
turėta patirtis pasiekiant pardavimų ir pelno planus ar įgyvendinant strateginius projektus mums parodo, kaip 
sėkmingai jie tvarkysis su personalo išlaikymo ir trūkumo iššūkiais. Į atranką svarbu įtraukti lyderystės, 
bendradarbiavimo, komunikacijos bei asmeninio įvaizdžio formavimo kompetencijų įvertinimą. 
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Kandidatų finansiniai lūkesčiai 

 
 

Vadovų atlygio lūkesčiai (EUR mėn/gross) Rėžis

Pozicija Low Top

Generalinis direktorius (CEO) 7000 12000

Finansų direktorius (CFO) 4500 8500

Verslo vystymo (komercijos) direktorius (CCO) 5000 7500

Operacijų (vykdantysis) direktorius (COO) 4500 7500

Personalo direktorius (CHRO) 3500 6500

Technolgoijų direktorius (CTO) 6600 9000

Chief Information O�cer 5100 7000

Vadovų atlygio tendencijos
 
Šalia darbo sutartyje nurodo atlygio, aukščiausios grandies vadovų paketą sudaro eilė kitų motyvacinių priemonių, 
kurios gali sudaryti didelę metinio atlygio dalį. Į paketą dažniausiai įeina:
• Fiksuotas mėnesinis atlygis (dažniausiai sutinkami atlygio rėžiai nurodyti lentelėje)
• Metinis bonusas (nuo 3 mėnesinių atlyginimų iki neribotos sumos pagal sutartų tikslų vykdymą)
• Sveikatos draudimas
• Mokymosi krepšelis (neretai kompanijos pilnai arba dalinai finansuoja vadovų MBA studijas)
• Opcionai (dažniausiai pirmais metais netaikomi)
• Įmokos į 3 pensijų pakopos fondą (pagal susitarimą)
• Automobilio, verslo kelionių ir kt. su darbu susijusių išlaidų kompensavimas.
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Personalo konsultacijos 
Vis daugiau mūsų klientų džiaugiasi ir mūsų HR konsultantų pagalba diegiant veiklos 
vertinimo sistemas, tiriant darbdavio įvaizdį, kuriant darbuotojų įvedimo procesą ar bet kurią 
kitą darbuotojo kelionės dalį. Įžvalgomis personalo konsultacijų srityje dalinasi mūsų 
įžvalgų ir konsultacijų vadovė Rimgailė Butkuvienė. 
 

Atlikdami tyrimus ir vertindami kandidatų motyvatorius 
matome, kokią stiprią reikšmę renkantis darbdavį turi 
karjeros, mokymosi galimybės, organizacinė kultūra ir 
kolegos. 
Užtikrinti šiuos aspektus, kartu suderinant ir užsienio 
apžvalgininkų akcentuojamą laisvės ir lankstumo poreikį, 
galime tik įdiegus tinkamus personalo valdymo procesus. 
Pavyzdžiui, dalyje organizacijų įdiegus veiklos valdymo 
sistemą, kuri užtikrina darbuotojui jo tikslų, atsakomybių bei 
galimos karjeros aiškumą, galima suteikti daugiau laisvės 
darbo valandų ar vietos prasme; užtikrinus vertybių gyvavimą 
organizacijoje galima ne tik sustiprinti kultūrą, bet ir suteikti 
daugiau sprendimo laisvės. 
HR valdymo sistemos ir procesai turi ir kitas visoms 
organizacijoms aktualias naudas - produktyvumo, 
įsitraukimo, pasitenkinimo darbu augimas ir kt.  
 
 
 

 
Kasdien stebime gerąsias įmonių praktikas pasaulyje ir Lietuvoje ir remiantis šiais duomenimis ir savo praktika 
sukūrėme organizacijos personalo valdymo sistemų isivertinimo anketą, kuri padės Jums dar geriau įsivertinti 
savo personalo valdymo sistemas ir pasidaryti įžvalgų. O jei pageidautumėte mūsų konsultacijos čia tema, 
drąsiai kreipkitės. 
 
Personalo valdymo sistemų įsivertinimo anketą sudaro šie aspektai: 

Organizacijos kultūra ir vertybės
Veiklos valdymo sistema
Talentų pritraukimo ir atrankų sistema
Darbuotojų išlaikymo sistema 
Darbuotojų įvedimo (onboarding) sistema
Darbuotojų gerovės užtikrinimo sistema
Tęstinumo planavimo sistema 

(Pilną anketa pridedame atskiru dokumentu, o jei norite asmeninės Jūsų personalo sistemų įvertinimo 
konsultacijos kreipkitės rimgaile@peoplelink.lt) 
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Jei turite klausimų dėl atrankų ar Jums reikia pagalbos įsivertinant ar vystant personalo procesus, drąsiai 
kreipkitės!
Visada Jūsų paslaugoms:
 
Jurgita Lemešiūtė, jurgita@peoplelink.lt, +370 614 65999, 
Vadovaujanti partnerė
 
Deimantė Mikalauskė, deimante@peoplelink.lt, +370 620 34208, 
Finansų ir valdymo atrankų vadovė
 
Rūta Ratavičiūtė, ruta@peoplelink.lt, +370 614 41440, 
Parnerė, Verslo vystymo atrankų vadovė 
 
Dovilė Baltramiejūnaite, dovile@peoplelink.lt, +370 610 22553
Technologinių atrankų vadovė 
 
Danas Venclovas, danas@peoplelink.lt, +370 613 89310
Asocijuotas partneris, IT atrankų vadovas 
 
Matas Martinkėnas, matas@peoplelink.lt, +370 696 09920, 
Partneris 
 
Rimgailė Butkuvienė, rimgaile@peoplelink.lt, +370 665 20886, 
Įžvalgų ir konsultacijų vadovė

Būkime viena komanda! 
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