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APMOKAMA
PRAKTIKA
Mokysies naujų programavimo kalbų ir
visko, kas jas supa „Microsoft
Dynamics“ ekosistemoje:
nuo MS SQL iki Azure DevOps.

AIŠKIOS
PERSPEKTYVOS
Praktikos metu įgysi reikiamas
kompetencijas ir  galėsi
įsidarbinti  „Alna Business“

TAPSI KOMANDOS
DALIMI
Praktikos pradžioje pasirinksi
norimą discipliną, turėsi savo
mentorių, prisidėsi prie realių
projektų,  dalyvausi vidiniuose ir
išoriniuose susitikimuose.



KAS TA 
TECHVASARA?

Techvasara yra apmokama vasaros praktika būsimiems 
programuotojams, kurie nori 3 mėnesiams tapti tikra mūsų komandos
dalimi, tobulėti  programavimo srityje, dalyvauti įdomiuose projektuose,
mokytis  naujų technologijų, o praktikos pabaigoje prisijungti prie „Alna
Business“ komandos.

Praktikos metu tobulinsi savo objektinio programavimo žinias ir
susipažinsi su jas supančiomis technologijomis vienoje populiariausių
verslui skirtų ekosistemų - „Microsoft Dynamics 365“.

Nuo pirmųjų praktikos dienų turėsi savo mentorių, kuris bus motyvuotas
mokyti ir padėti tau tobulėti. Be to, būsi visateisis komandos narys,
dalyvausi vidiniuose ir išoriniuose susitikimuose bei suprasi, kuo gyvena
Lietuvos ir užsienio verslas (mūsų klientų portfelyje yra tiek itin smulkių
startuolių, tiek tarptautinių korporacijų).  

FIRST THINGS FIRST

Žengi pirmuosius
žingsnius programavimo
srityje
Domiesi ne tik tuo, kaip
veikia kodas, bet ir kaip
veikia verslas, kuriam rašai
kodą
Jauti, kad žinai teoriškai ir
nori išbandyti praktiškai
Nori tobulėti ir vienas, ir
komandoje
Gerai moki anglų kalbą

Mes tikimės, kad tu:
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KAS TAS DYNAMICS 365?
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KAS TAS 
DYNAMICS 365?

Esame auksinis "Microsoft" partneris Lietuvoje, o pagrindinė
mūsų veikla - įmonių skaitmeninė transformacija. Mes diegiame
ir prižiūrime vieną populiariausių verslo valdymo ekosistemų
pasaulyje - Microsoft Dynamics 365. Šios praktikos metu
susikoncentruosi į populiariausias sistemas: Dynamics 365
Business Central arba Dynamics 365 Finance and Operations.  

Kai įmonė supranta, kad tvarkyti
apskaitą Excelyje yra per sudėtinga,
planuoti gamybą Worde – neefektyvu, 
o dėlioti tiekimo grandinę SMS užtrunka
per ilgai, ji kreipiasi į mus ir mes
padedame išrinkti ir įdiegti tinkamus
verslo valdymo sprendimus, kurie
pakelia įmonės efektyvumą į kitą
lygį.

KO IŠMOKSI PRAKTIKOS METU?

MICROSOFT DYNAMICS 365

Kuo mes užsiimame?
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Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance and Operations
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#1 
Praktikos kryptis

#2 
Praktikos kryptis



ŠIŲ TECHNOLOGIJŲ ŽINIAS
TOBULINSI DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL PRAKTIKOS
METU:

KO IŠMOKSI PRAKTIKOS METU?

AL
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PowerShell

MS SQL SQL Reporting
Services

GIT

Visual  Studio
Code

SOAP/RESTfulMicrosoft 
Azure

DevOps CI/CD

.NET (C#)

Naudosi kasdien Naudosi rečiau

Microsoft
Power Platform



ŠIŲ TECHNOLOGIJŲ ŽINIAS
TOBULINSI DYNAMICS 365
FINANCE AND OPERATIONS
PRAKTIKOS METU:

KO IŠMOKSI PRAKTIKOS METU?

X++
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Powershell

MS SQL TFVC

Visual  Studio SOAP/RESTful.NET (C#)

DevOps CI/CD Microsoft Azure

SQL Reporting
Services

Microsoft
Power Platform

Naudosi kasdien Naudosi rečiau

GIT



KODĖL TU TURĖTUM
PRALEISTI 3 MĖNESIUS SU
MUMIS?

IR TAI DAR NE VISKAS
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Lavinsi techninius įgūdžius:
programavimą, konfigūravimą

ir IS dizainą 

Praplėsi žinias apskaitos,
finansų, logistikos, gamybos

ir kitose srityse

Tapsi komandos dalimi ir
spręsi įdomias užduotis,  tau
padės ne tik kolegos, bet ir

buvę Techvasariečiai

Praktikos metu suprasi, kuo
gyvena Lietuvos ir užsienio

verslas (savo klientų
portfelyje turime tiek
itin smulkių startuolių,

tiek tarptautinių
korporacijų)

Tai apmokama praktika, už
kurią gausi darbo užmokestį

Tobulėsi Gausi atlygį Įgysi patirties

Sužinosi Susipažinsi
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Išbandysi
Esame auksinis „Microsoft“

partneris, todėl visą
technologinę ekosistemą

turėsi po ranka



IR DAR:

KAIP APLIKUOTI?
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Nuo pirmųjų praktikos dienų
turėsi savo mentorių, kuris
bus motyvuotas mokyti ir

padėti tau tobulėti

Dirbk namie arba biure, ryte
arba vakare

Giname savo
kolegas nuo headhunterių,

sužinok, kodėl

Tavo mentorius Patyrę kolegos Lankstumas

Visa reikalinga techninė
įranga ir  pilna prieiga prie
„Microsoft“ programinės

įrangos  ekosistemos

„Wolt“ kuponai, „Spotify“
narystė, firminės veido

kaukės, kavos puodeliai ir kita

Visos priemonės Welcome pack Mes nejuokaujam
Pirmas dalykas, kurį tau reikės

padaryti, tai prisipūsti savo 
2 m dydžio flamingą

 Mūsų verslas yra 100%
korporatyvinis, bet mūsų

kultūra yra 100% neformali

Po praktikos turėsi visas
galimybes tęsti karjerą pas
mus. Nuo junior iki senior -

keli žingsniai

Praktikos metu turėsi
dedikuotą biudžetą

pasirinktoje online mokymosi
platformoje

„Alna Business“ kultūra Tobulėjimo biudžetas Įsidarbinimo galimybė
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Tavo CV ir prisistatymo  
laukiame iki 2022.05.08
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