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Auga laikino
darbo paklausa
Paslaugos ::
Dina Sergijenko
dina.sergijenko@verslozinios.lt

Terminuotos darbo sutartys
lietuvių nebegąsdina.
Laikinojo įdarbinimo UAB
„Biuro“ atstovai pastebi,
kad gausėja ir pasirašančių
laikino darbo sutartis, ir
siūlančių tokį darbą.
Dešimtmetį laikinojo įdarbi
nimo paslaugas teikianti ben
drovė kelerius metus nuose
kliai didina apyvartą. Valdas
Strazdas, bendrovės „Biuro“
vadovas, aiškina, kad tai lemia
didėjantis teikiamų paslaugų
poreikis. Tiesa, jis pripažįsta,
kad pastarųjų metų apyvar
tos augimą – nuo 26,8 mln. Lt
2012 m. iki 30,1 mln. Lt. 2013
m. – vertina kaip mažesnį, nes
didžiausi šuoliai buvo baigian
tis sunkmečiui.
„Laikinojo įdarbinimo rinka
yra tarsi lakmuso popierėlis,
signalizuojantis apie būsimą
bendrojo vidaus produkto
augimą arba kritimą. Artėjant
sunkmečiui traukimąsi paju
tome vieni pirmųjų, baigian
tis sunkmečiui vieni pirmųjų
ėmėme augti, nes mūsų kli
entai, gavę pirmuosius už
sakymus, baiminosi samdyti
žmonių nuolatiniam darbui ir
apsidrausdami ieškojo laikinų
jų darbuotojų“, – subtilybes
aiškina p. Strazdas.
Rinka auga
Specialistas pastebi naują
tendenciją: ilgą laiką baidęsi
laikino darbo ir siekę pasira
šyti neterminuotas sutartis
su darbdaviais, lietuviai vis
dažniau užsuka į laikinojo
įdarbinimo įmones. Dažniau
laikinam darbui specialistų
ieško ir verslas.
„Žmonės kitaip žiūri į dar
bo pobūdį. Vieniems reikia
laikino darbo laukiant įpras
to darbų sezono, kiti dirba,
kol tai netrukdo mokslams.
Darbdaviai patys nebesivargi
na ieškoti darbuotojų keliems
mėnesiams ir patiki tai agen
tūroms. Sekame Vakarų pėdo
mis“, – įsitikinęs p. Strazdas.
Tai liudija ir statistika.
Laikinojo įdarbinimo rinka
2014 m. trečiąjį ketvirtį, pa
lyginti su analogišku 2013 m.

UAB „Biuro“ apyvarta
mln. Lt
2010 m.

12,8

2011 m.

21,6

2012 m.

26,8

2013 m.

30,1
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laikotarpiu, augo 10,2%. Viena
vertus, dalis darbuotojų neno
ri prisirišti prie darboviečių,
kita vertus, dalis bendrovių
gautus užsakymus vertina
kaip projektus, kuriems įgy
vendinti samdo laikinųjų dar
buotojų.
Ponas Strazdas aiškina,
kad artėjama prie situacijos,
panašios į 2007–2008 m., kai
verslas laikinųjų darbuotojų
ieškojo per tarpininkus, nes
pačiam susirasti specialistų
nepavykdavo.
Reikia naujų būdų
Didžiausia problema, su ku
ria kasdien susiduria įmonės
„Biuro“ specialistai, – prastė
janti struktūrinio nedarbo pa
dėtis. Tenka spręsti situacijas,
kai viename mieste itin reikia
informacinių technologijų
specialistų, tačiau jų ten nėra
apskritai, o kitame mieste
jų netrūksta, bet kur dirbti –
nėra. Tokie darbuotojai peri
ma vakarietišką darbo stilių ir
iš vieno miesto keliauja dirbti
į kitą. Koją kiša, pabrėžia p.
Strazdas, tik nepatogus susi
siekimas tarp miestų.
Daugiausia laikinųjų dar
buotojų reikia gamybos, maž
meninės prekybos įmonėms,
taip pat siūloma laikinai pa
dirbėti sezoninių darbų, prie
verslo įgyvendinamų projek
tų.
Šiemet bendrovė „Biuro“
išlaiko tokį pat tempą kaip
ir praėjusiais metais, tačiau
dėl to, tikina bendrovės di
rektorius, nėra lengviau rasti
laikinųjų darbuotojų, kurių
paklausa auga.
„Kasdien reikia sugalvoti
naujų būdų, kaip pritraukti
darbuotojų. Jų paieškos per
sikėlė net į socialinius tinklus,
tokį judėjimą ypač jaučiame
šiemet“, – konstatuoja pašne
kovas.

••

Arūnas Gedvila, „Elsis“ įmonių grupės vadovas: „Užuot formulavę mums konkrečias užduotis ir liepę jas įgyvendinti, vokiečiai tik
pasako, ko iš mūsų reikia, o sprendimų, kaip padaryti tai, ko reikia, ieškome patys. “ Vladimiro Ivanovo nuotr.

IT :: Per 5 metus išmaniųjų produktų poreikis išaugo keliskart

Sąskaitas pildo
išmanieji projektai
ir drąsa rizikuoti
Dina Sergijenko
dina.sergijenko@verslozinios.lt

Kelias informacinių
technologijų (IT) bendroves
vienijančiai „Elsis“ grupei
ambicingi projektai
užsienyje ir darbuotojų
iniciatyva garantuoja
nuolatinius užsakymus
ir kone dvigubą pajamų
augimą.
Grupės vadovas Arūnas Ged
vila sako, kad nuo 2012 m. „El
sis“, vienijančios „Elsis PRO“,
„Elsis TS“ ir Rusijoje veikiančią
„Elsis SPB“, apyvarta auga, o
labiausiai prie to prisideda pel
ningi projektai užsienyje. Tokie
apyvartos šuoliai, anot jo, yra
būdingi grupės įmonių veiklai,
mat įgyvendinami projektai
didelės vertės ir atsiskaitymai
neretai persikelia iš vienų metų
į kitus.
„Elsis“ įmonių grupė kon
centruojasi į išmaniųjų tech
nologijų kūrimą. Iš tokios
mūsų kuriamos programinės
įrangos gaunamos pajamos
sudaro maždaug pusę visų
pajamų, nors prieš 5 metus
siekė vos 10–20%. Išmaniųjų
technologijų poreikio augimas
lemia ir mūsų pajamų šuolį“,
– dėsto p. Gedvila.
Leido dirbti laisvai
Sparčius augimo tempus įmo
nių grupė išlaiko ir šiemet.

Tiesa, dvigubo apyvartos šuo
lio p. Gedvilas šiais metais ne
sitiki. Lietuvoje įmonių grupė
įgyvendino ne vieną valstybinį
projektą, netrūksta užsakymų
ir iš užsienio klientų. Vienu
reikšmingiausiu „Elsis“ grupei
p. Gedvila vadina susitarimą
su Vokietijos „Airbus Defence
and Space“.
Vokiečiai NATO užsakymu
kuria globalaus stebėjimo
sistemą, o prie šio projekto
įgyvendinimo prisideda ir 9
kompanijos iš įvairių šalių.
Lietuviai kuria globalaus ste
bėjimo sistemai skirtą progra
minę įrangą.
„Neseniai pratęsėme susita
rimą su vokiečiais, dirbsime
šiame projekte toliau, padidi
nome darbų apimtį“, – džiau
giasi p. Gedvila.
Jo nuomone, lietuviams
pasisekė, nes dirbami tarp
tautiniame projekte nuspren
dė būti aktyvūs. Užuot laukę
jiems formuojamų užsakymų,
„Elsis“ grupės specialistai pa
tys siūlė įvairius sprendimus,
„spaudė“ partnerius judėti
į priekį. Žinoma, neslepia
įmonių grupės vadovas, tokia
pozicija buvo gana rizikinga ir
ne visuomet pelninga, mat kai
kuriuos atliktus darbus tenka
perdaryti iš naujo.
„Suprantame, kad šitaip
vokiečiams tapsime tuo par
tneriu, su kuriuo bus dirbama
ir toliau – viliasi p. Gedvila. –
„Airbus Defence and Space“
mums pasiūlė iki šiol nenau
dotą bendradarbiavimo mo
delį. Užuot formulavę mums
konkrečias užduotis ir liepę

jas įgyvendinti, jie tik pasako,
ko iš mūsų reikia, o sprendi
mų, kaip padaryti tai, ko rei
kia, ieškome patys.“
Užsakymų lietuviams negai
li ir italų aeronautikos koncer
nas „Alenia Aermacchi“. Kartu
su šia kompanija „Elsis“ grupė
dalyvauja Europos Sąjungos
(ES) kuriamose programo
se, skirtose ateities aviacijos
technologijoms kurti. Tiesa,
pažymi pašnekovas, darbas su
italais ir vokiečiais skiriasi kar
dinaliai. Vokiečiai racionalūs
ir skaičiuojantys, italai ieško
asmeninių kontaktų. Ponas
Gedvila juokauja, kad belau
kiant užsakymų tenka išgerti
ne vieną puodelį kavos.
„Elsis“ grupei projektus tekę
įgyvendinti ir Ukrainoje bei
Rusijoje. Ukrainoje Černygovo
vandenvietės modernizavimo
projektą lietuviai spėjo įgyven
dinti iki prasidedant įvykiams
Maidano aikštėje. Rusijoje,
sako vadovas, bendrovė dirba
„susikrovusi lagaminus“.
„Investuoti, aišku, niekur
nebegalime, tiesiog dirbame
su tais projektais, kuriuos
pasirašėme. Jeigu mums pa
sakys, kad reikia išeiti, tai
išeisim“, – santūriai padėtį
Rusijoje apibūdina p. Gedvila.
Norėtų plėstis
Iki metų galo ir kitąmet „Elsis“
įmonių grupė norėtų plėstis
Skandinavijoje ir Vokietijoje.
Šiaurės šalyse grupės bendro
vės jau buvo dirbusios ats
kiruose projektuose, tačiau
lietuviai norėtų didesnės ap
imties. Plėsdama klientų ratą

„Elsis“ įmonių grupės
apyvarta
mln. Lt
2011 m.

58,7*

2012 m.

17,8

2013 m.

29,7

* 2011 m. „Elsis“ įmonių grupės apyvartą
sudarė 5 grupėje buvusių bendrovių
apyvarta.
ŠALTINIS: BENDROVĖS INFORMACIJA

Skandinavijos šalyse grupė
rengiasi samdyti ten vietoje
dirbsiančių specialistų, tačiau
svarbiausi darbai numatyti ki
tais metais, šiemet p. Gedvila
„stebuklų“ nebesitiki.
Įmonių grupės vadovas
neatmeta galimybės įkurti ir
dar vieną bendrovę po „Elsis“
sparnu, kadangi kasmet gru
pei priklausančios bendrovės
auga nuo kelių iki keliasde
šimties procentų, pasamdoma
apie 30 naujų darbuotojų.
„Minčių yra, tačiau jos pra
diniame etape. Nuo šių metų
investuojame į protingo namo,
efektyvaus būsto sistemas, bet
tik kitų metų pradžioje bus aiš
ku, ar jos pasiteisino“, – aiški
na p. Gedvila.

„Elsis“ grupė

••

Įmonių grupę „Elsis“ sudaro
trys įmonės „Elsis PRO“, „Elsis
TS“ ir Rusijoje veikianti „Elsis
SPB“. 2012 m. bendrovė „Atea
Baltic“ iš „Elsis“ įmonių grupės
įsigijo informacinių technologijų įmonę „Elsis IT“.

