Gyvenimo aprašymas
Vardas, pavardė: Mindaugas Papievis;
Gimimo data ir vieta: 1981.07.11, Telšiai, Lietuva;
Gyvenamoji vieta: Vilnius / Ukmergės raj., Lietuva;
Telefonas: +37061150746, +37282394749;
El. paštas: mindaugas@papievis.lt
Šeimyninė padėtis: esu vedęs, turiu du vaikus;
Išsilavinimas:
vidurinis 2004 - 2005 12kl.
(Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų vidurinė mokykla);
profesinis 1996 - 1998, staliaus specialybė, 3 kt.
(UAB "Telšių praktika", dailiųjų amatų mokykla);
profesinis 2004 - 2005, klijavimo mašinos operatorius, 5 kt.
profesinis 2007.02 - 2007.08, iškirtimo mašinos operatorius
(AB "Grafobal Vilnius", spauda ir pakuotė);
Kalbų mokėjimas: lietuvių - gimtoji kalba, rusų - vidutinis lygis, anglų - pagrindai;
Kompiuterinės žinios:
darbas su programomis: Microsoft Office (Word, Excel);
programavimas: PHP (savamokslis);
Vairuotojo pažymėjimas: kategorija B (nuo 2009 m.);
Darbo patirtis:
1998.08 - 1999.01, UAB "Mastupis", stalius (europinio standarto langų, įsprūdinių durų ir apvadų
gamyba);
1999.08 - 2002.02, UAB "Vėtrūna", stalius (sandėliavimo darbai, įvairūs statybos darbai);
2002.02 - 2003.09, UAB "Kivida", statybos darbininkas (AB"Baltijos" laivų statykla – baldų
surinkimas laivų antstatuose, AB"Achema" chemijos produktų gamykla - masyvių metalo
konstrukcijų dažymas, statybos apdailos darbai);
2003.09 - 2004.01, UAB "Vakarų Gotika", statybos darbininkas (indvidualių namų vidaus apdaila);
2004.01 - 2007.08, AB "Grafobal Vilnius", klijavimo mašinos operatorius, iškirtimo mašinos
operatorius (automatinis kartono dežučių keturtaškis klijavimas su "JAGENBERG" tipo klijavimo
mašinomis: "Diana 925" ir "Diana 350", reljefinis iškirtimas su "IMG Brausse 1050 SE" ir "BOBST
SP 102-E" automatinėmis iškirtimo mašinomis);
2007.08 - 2008.05, UAB "Senukų prekybos centras", konsultantas (apdailos skyrius - lubos, sienų,
grindų danga, mediena, durys);
2009.01 - iki dabar, UAB "Tectum", meistras – montuotojas (Abloy spynos);
Darbo patirtis užsienyje:
2008.06 - 2008.10, Islandija ORC (stalius, staliaus darbai statybose);
2013.07 – 2013.08, Islandija UAB“Megavaras“ & ORK.is (stalius, skydinių namų surinkimas);
2017.07-2017.08, Vokietija UAB“Glantz“ (šaltkalvis, projektiniai įrenginių remonto darbai
plokščių gamyklose);
Asmeninės savybės: žalingų įpročių neturiu, esu kruopštus, atsakingas, mokantis bendrauti
Pomėgiai: internetas, sportas, kelionės
Pageidaujamas atlyginimas (atskaičius mokesčius): Lietuvoje nuo 1000€, užsienyje nuo 2500€
Atnaujinta: 2021.05.22 (naujausia info http://www.mindaugas.papievis/cv )

