DOVILĖ BAGDEVIČIENĖ
Buhalterė, finansininkė & Darboholikė
Dovile@finansiste.lt

+370 678 46 131

Vilnius

PATIRTIS

Buhalterė / Vyresnioji buhalterė / Vyr.buhalterės pavaduotoja /
Vyr.buhalterė / Verslo apskaitos vadovė
Individualios veiklos pažyma - Buhalterinės apskaitos paslaugos /
Mokesčių konsultacijos / Finansinės rizikos valdymas

. FILOSOFIJA_________
„Geriausi dalykai prasideda ten, kur
baigiasi komforto zona“

DIDŽIUOJUOSI ______

Drąsa pasiūlyti idėjas ir surasti
būdų kaip, bei padėti jas įgyvendinti.
Atkaklumu & lojalumu siekiu
tikslų kartu su įmonėmis, nenuleidžiu
rankų net sunkiomis akimirkomis.
Rezultatais.
Įgyvendinus pasiūlytas idėjas įmonėse
supaprastėjo apskaitos bei dokumentų
dokumentų apskaitos, darbo užmokesčio skaičiavimo, statistinių,
valdymo procesai.
mokestinių, finansinių ataskaitų ruošimo iki įmonių vidinių valdymo Pasiūlyta ir įgyvendinta valiutų rizikų
ataskaitų, biudžetų sudarymo bei monitoringo, finansinių rodiklių
valdymo strategija padėjo išvengti
skaičiavimo bei analizės.
nuostolių.
● Tenka dirbti ir įvairius papildomus darbus – ruošti įsakymus,
raštus, tvarkyti personalo, darbų saugos dokumentus.
Darbingumas 16/24
Sąžiningumas
● Esu įdiegusi bei dalyvavusi diegiant apskaitos ir verslo valdymo
programas, nuolat keliu kvalifikaciją profesiniuose seminaruose,
Greita orientacija, analitinis mąstymas
kursuose, stovyklose.
-----------------------------● Naujausia patirtis – valiutų rizikų valdymas bei su tuo susijusių
Puikūs MS Office programų įgūdžiai ir
sprendimų ir strategijų ruošimas.
žinios, įvaldytos buhalterinės
programos: EuroSkaita,
PersonaloSkaita, Finvalda, Rivilė, B1,
Įmonių apskaitos tvarkymas
Bendravimas su kolegomis,
Odoo
Ataskaitų ruošimas
susirinkimai
-------------------------------------------------------UAB Paliūtis / UAB Eksma / UAB Ekspla / UAB Proftools / UAB Altas /
UAB Altas IT / UAB Altas automotive / UAB Exposeit / UAB Robotika /
UAB Verslo audito konsultacijos / UAB TDM Red / UAB Sorenpina /
UAB My adviser / UAB Informacinių technologijų asistavimo centras /
UAB Ekodus / Citywax Vilnius
-------------------------------------------------------● Turiu >20 metų buhalterinio darbo patirties nuo pirminių

STIPRIOSIOS SAVYBĖS_

DIENOTVARKĖ

Iškilusių klausimų bei situacijų
sprendimas

.

Narystė profesinėse
organizacijose,
dalyvavimas diskusijose
Sportas
Hobis, namų ruoša

KALBOS_____________
Lietuvių (gimtoji)
Rusų
Anglų
Lenkų

●●●●●
●●●●○
●●●○○
●●○○○

IŠSILAVINIMAS

_____

Vidaus auditorius Nr.717

Vidaus auditorių asociacija, 2006

Buhalterinė apskaita ir auditas
Turiningas laiko leidimas
su šeima
Miegas & naujos darbo
dienos laukimas

.

Vilniaus universitetas, 1999-2004

Buhalterio kvalifikacija

Vilniaus aukštesnioji ekonomikos
mokykla, 1995-1998

KITA________________
Vairuotojo pažymėjimas B Kategorija,
vairavimo stažas nuo 1998 m.

