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DARBO PATIRTIS
2010-04-01 - 2016-10-03

Parduotuvės vedėjas
UAB „Elduva ir partneriai“
Vadovavimas pardavėjams ir prekių užsakymų kontrolė.Sutarčių su tiekėjais ir
užsakovais ruošimas.

2003-12-01 - 2017-10-05

Darbų vadovas
UAB ,,Elduva” UAB ,,Elduva”, Lietuva Profesija / pareigos: darbų vadovas
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės: Vadovavimas elektrotechninės projekto dalies
vykdymui ir pridavimui VEI (užsakovui). Darbų ir priešgaisrinės saugos laikymosi
užtikrinimas objekte. Atsakingas už elektros ūkį įmonėje. Darbo laikotarpis: 2003-1201 - 2017-10-05 Darbdavio
Vadovavimas elektrotechninės projekto dalies vykdymui ir pridavimui VEI (užsakovui).
Darbų ir priešgaisrinės saugos laikymosi užtikrinimas objekte. Atsakingas už elektros
ūkį įmonėje.

1998-11-09 - 2003-12-01

Elektros darbų meistras
UAB ,,Elduva”
Vadovavimas elektrotechniniam personalui vykdančiam elektros instaliacijos darbus
objekte.Saugos ir sveikatos tarnybos vadovas įmonėje.

1995-10-30 - 1998-03-01

Direktoriaus pavaduotojas gamybai
UAB ,,Dona”
Vadovavimas šiltnamių ūkiui, prekių tiekimas prekybos tinklui.

1993-09-01 - 1994-06-16

Direktorius
UAB ,,Telšių viešbutis”
Vadovavimas įmonei

1992-10-01 - 1993-09-01

Direktorius marketingui
AB ,,Telšių keliai”
Vadovavimas Telšių miesto gatvių apšvietimo, remonto, valymo, šiukšlių išvežimo,
apželdinimo ir želdinių priežiūros padaliniams.

1988-02-26 - 1992-10-01

Vyr. inžinierius
Telšių KĮK
Vadovavimas Telšių miesto gatvių apšvietimo, remonto, valymo, šiukšlių išvežimo,
apželdinimo ir priežiūros padaliniams.Leidimų žemės kasimo ir atstatymo darbams
išdavimas ir kontrolė.

1987-12-28 - 1988-02-26

Kaimo telefoninio ryšio apylinkės viršininko pavaduotojas
Telšių rajono ryšių mazgas
Vadovavimas kaimo automatinio telefoninio ryšio stočių, maitinimo įrengimų,
sutankinimo aparatūros, ryšio linijų priežiūrai ir remontui.
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1984-08-28 - 1987-12-27

MINDAUGAS BUGELIS

Inžinierius
Mažeikių ETRM Telšių LTC,
Kaimo automatinio telefoninio ryšio stočių priežiūra ir remontas.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Baigimo metai
Mokymo įstaiga
Studijų lygis
Studijų sritis
Studijų kryptis
Profesinė kvalifikacija
Kvalifikacinis laipsnis
Profesinės kvalifikacijos
pavadinimas
Diplomo numeris

1984
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas
aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Technologijos mokslų studijų sritis
elektronikos inžinerijos kryptis
inžinierius
Magistras arba jam prilygintas
elektrinio ryšio inžinierius
229804

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba lietuvių
Kitos kalbos KALBA
rusų

BENDRAS KALBOS LYGIS
Įgudęs vartotojas [C1]

prancūzų Pradedantysis vartotojas [A2]
Pageidaujamam darbui Išmanau civilinės, priešgaisrinės, saugos, higienos reikalavimus. Esu susipažinęs su
reikalingi gebėjimai viešųjų pirkimų įstatymu, orientuojuosi kainų ir prekių rinkoje. Turiu patirties
vadovaujant elektros ūkiui, šilumos ūkiui. Žinau keliamus reikalavimus darbuotojų
saugai ir sveikatai, priešgaisrinei saugai (turiu tam reikiamus pažymėjimus).
Darbo kompiuteriu Pagrindai MS Office programomis: MS Excel, MS Word. Pradmenys dirbant su
gebėjimai buhalterine programa RIVILE.
Vairuotojo pažymėjimas AM, B, B1 kategorijos nuo 1998 m. Traktorininko pažymėjimas (A, B, C, D
kategorijos) nuo 1996 m.
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