
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

Siūlomos pareigos įgyvendinant paslaugų sutartį: aukšto lygio susitikimų Lietuvoje valgių ir gėrimų 

meniu sudarymo ekspertas  

 

1. Pavardė:  Čereškaitė 

2. Vardas: Monika 

3. Gimimo data: 1972 04 08  

4. Išsilavinimas: aukštasis  

Institucija [ Data: nuo-iki ] Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

1991-1996 VU Ekonomikos fakultetas, Verslo vadyba - komercija 

5. Kalbų mokėjimas: įvertinti lygį pagal Europos lygmenų sistemą (A1- pradedantis vartotojas, C2 – įgudęs 

vartotojas) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Lietuvių C2 C2 C2 

Rusų C1 C1 C1 

Anglų B2 B2 B2 

6. Kiti įgūdžiai: kompiuterinis raštingumas, komunikacija su Užsakovų, tarp jų ir užsienio, atstovais, 

konsultavimas įvairių renginių, taip pat ir aukšto lygio, kuriems taikomi diplomatinio protokolo reikalavimai, valgių ir 

gėrimų meniu sudarymo klausimais bei kitais su renginių organizavimu susijusiais aspektais. 

7. Šiuo metu einamos pareigos: rinkodaros direktorė  

8. Darbo įmonėje trukmė: 20 metų  

9. Pagrindinės kvalifikacijos: rinkodaros direktorė; oficialių, darbinių, proginių banketų, furšetų, tarp jų ir 

aukšto lygio, kuriems taikomi diplomatinio protokolo reikalavimai, koordinavimas / organizavimas ir priežiūra, 

konsultavimas įvairių renginių, taip pat ir aukšto lygio, kuriems taikomi diplomatinio protokolo reikalavimai, valgių ir 

gėrimų meniu sudarymo klausimais bei kitais su renginių organizavimu susijusiais aspektais. Patirtis viešojo maitinimo 

srityje – virš 20 m. 

Pagrindiniai renginiai, kurių valgių bei gėrimų meniu sudarymą organizavau: 

1) 2011.08.29-09.18 – 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato „Eurobasket 2011“ VIP svečių maitinimas 

Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių ir Alytaus arenose (maitinta ir aptarnauta iki 500 asmenų per dieną); 

2) 2011.06.28 – 07.01 Demokratijų bendrijos tarptautinių renginių aukšto lygio svečių bei dalyvių (140 valstybių 

delegacijų atstovų, iki 600 svečių viename renginyje) aptarnavimas ir maitinimas (oficialūs priėmimai, furšetai, pietūs, 

kavos pertraukos ir t.t.); 

3) 2010.09.14 Iškilmingos vakarienės organizavimo, maitinimo ir aptarnavimo paslaugos, skirtos Interneto 

valdymo forumo dalyviams (maitinta ir aptarnauta apie 1500 dalyvių ne tik iš Jungtinių Tautų ir Vyriausybės, bet ir 

svarbiausių interneto kompanijų, nevyriausybinių organizacijų, akademinio pasaulio atstovai iš daugiau nei 100 

valstybių). 

Kitų aukšto lygio Lietuvos bei tarptautinių konferencijų, forumų, susitikimų valgių ir gėrimų meniu sudarymo, 

renginių organizavimo ir aptarnavimo koordinavimo ilgametė patirtis. 

10. Profesinė patirtis 

Data: nuo-iki Miestas, šalis Įmonė, organizacija Pareigos Aprašymas 

1990-1991 Vilnius „Dainavos“ konditerijos cechas Konditerė  

1992-iki šiol Vilnius UAB „Taurakalnis“ Rinkodaros direktorė  



 


