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pastarieji metai mums atnešė nemažai vertingų pamokų. Jie išmokė mus būti atsakingesniais, 
kantresniais, stipresniais. Todėl noriu padėkoti jums už stropų darbą, atsidavimą, kantrybę bei 
profesionalumą. Puoselėdami šias vertybes, drąsiai ženkime į priekį ir viltingai pasitikime naujus, 
šviesesnius metus.

Linkiu, kad šios Kalėdos būtų ramios, jaukios ir kupinos šypsenų, o 2022-ieji taptų tikslų bei 
svajonių išsipildymo metais. Gražių švenčių!

Vitarestos direktorė Rasa Petrovė

Rimstant pasaulinei pandemijai, pasaulis 
pamažu ėmė grįžti į įprastą gyvenimo ritmą. 
Tai leido Vitarestai kiek lengviau atsikvėpti ir 
visas pastangas sutelkti į klientų paieškas, 
paslaugų kokybės gerinimą bei dėmesį 
tvarumui. 2021-aisiais ir toliau stengėmės 
visapusiškai užtikrinti darbuotojų, klientų 
saugumą bei patrauklias darbo sąlygas.

Profesionalumu bei pasitikėjimu grįstos 
draugystės

„Vitarestos klientai ateina dvejopai: arba mes 
randame juos, arba jie randa mus. Būdami 
vieni lyderių valymo paslaugų rinkoje, esame 
pakankamai žinomi, tad dideli arba tinkliniai 
klientai, kurie veikia ne pirmus metus, savo 
iniciatyva kviečia mus į konkursus ar 
apklausas“, – pasakoja Vitarestos pardavimų 
vadovas P. Gecevičius. Anot jo, šiemet 
Vitaresta kartu su 7 klientais šventė 20 metų 
bendradarbiavimą, o dar 10 klientų įmonės 
paslaugomis naudojasi daugiau nei 10 metų. 
Tarp jų prekybos, biurų, gamybinių, švietimo 
įstaigų patalpų savininkai. 2021-ieji atnešė 
įmonei ir naujų draugysčių. Vitaresta ėmė 

Metai su Vitaresta

Brangūs kolegos,

valyti UAB „Vastint Lietuva“ valdomas 
„Business garden Vilnius“ patalpas, UAB „Galio 
group“ priklausantį verslo centrą „Wave“, taip 
pat AB „Telia Lietuva“ naująją Kauno centrinę 
būstinę ir dar keletą naujų objektų.          v

Įmonės veidas – motyvuoti darbuotojai

Griaudama nusistovėjusius mitus apie švaros 
specialistų darbą, 2021-aisiais metais 
Vitaresta nenustojo dalintis realiomis 
darbuotojų istorijomis, patirtimis bei 
įspūdžiais apie darbą šioje srityje. Įmonė 
džiaugiasi galėdama pildyti darbuotojų 
lūkesčius ir suteikti lanksčias darbo sąlygas. 
Beveik dvejus metus Vitarestoje dirbanti 
Jurgita ieškojo darbo, kurį galėtų derinti su 
vaiko auginimu. Iš pirmo žvilgsnio ši užduotis 
pasirodė nelengva, tačiau prisijungusi prie 
Vitarestos komandos, moteris įsitikino, kad 
suderinti darbą ir motinystę – įmanoma.

Rita džiaugiasi, jog prisijungusi prie Vitares-
tos, ėmė dirbti fiziškai lengvesnį darbą netoli 
namų. Ji itin vertina galimybę pradėti dieną 
anksti ir taip pat anksti užbaigti darbus bei 

mėgautis laisvalaikiu. Uostamiestyje dirbanti 
Audrutė prie mūsų komandos prisijungė jau 
turėdama darbą. Tačiau Vitarestoje tai – ne 
kliūtis. Komandos narė pabrėžia, jog dirbant 
tokį darbą svarbus ne tik kruopštumas, bet ir 
žalingų įpročių neturėjimas, atsakingumas 
bei siekis atlikti darbą kokybiškai, be 
trūkumų. Vitarestos komanda didžiuojasi 
tokiais darbuotojais, kurie ne tik gerai atlieka 
savo darbą, bet ir pasižymi puikiomis 
asmeninėmis savybėmis._____________________
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Besibaigiant 2021-iesiems metams, 
paprašėme Vitarestos darbuotojų prisiminti 
praėjusius metus ir savo įžvalgomis 
pasidalinti apklausoje. Kasmet vykdoma 
apklausa padeda įvertinti darbuotojų 
pasitenkinimą įmonės darbo sąlygomis bei 
pritaikyti atitinkamas priemones joms 
tobulinti. Aktyviausiai apklausoje dalyvavo 
Vilniaus ir Kauno regiono atstovai, dirbantys 
biurų patalpose arba prekybos centruose.    

Darbuotojai buvo paprašyti skalėje nuo 1 iki 10 
įvertinti pasitenkinimą darbu Vitarestoje
(1 – labai nepatenkinta (-s), 10 – labai 
patenkinta (-s). Galima pasidžiaugti, jog net 

Metinė darbuotojų 
apklausa

Esate patenkinta(-s) 
darbu Vitarestoje?

Labai patenkinti

Patenkinti

Nepatenkinti

57 %

36 %

7 %

72_% respondentų yra patenkinti arba labai 
patenkinti savo darbu. Labiausiai darbuotojai 
džiaugiasi lanksčiu darbo grafiku, geromis 
darbo sąlygomis bei komfortiška darbo 
aplinka. Nemaža dalis respondentų pabrėžė 
sėkmingą bendravimą ir bendradarbiavimą su 
objektų vadybininkais, kolegų supratingumą.   

Vitarestos darbuotojai dalijasi jaučiantys 
pagarbą savo darbui. Apie 80 % jų mano, jog 
klientai tinkamai vertina jų darbą, o net 85 % 
darbuotojų yra patenkinti arba labai patenkinti 
bendravimu su darbdaviu. Didelė dalis 
respondentų (78 %) vertina tai, jog tiesioginis 
vadovas skiria jiems pakankamai dėmesio. 

63_% atsakiusiųjų mano, kad jų darbo krūvis 
yra tinkamas ir dauguma jų (87 %) džiaugiasi 
gaudami tinkamą darbui skirtą įrangą ir 
priemones.

Kadangi Vitarestos darbuotojams jau ne 
vienerius metus tenka dirbti pandemijos 
sąlygomis, nusprendėme pasidomėti, ar 
komandos nariai darbe jaučiasi saugūs. 
Džiugu, jog nemaža dalis (78 %) pritaria arba 
visiškai pritaria, jog jų darbas yra saugus. Prie 
to prisideda tiek sėkmingas pandemijos 
valdymas šalies bei pasaulio mastu, tiek 
ypatingas Vitarestos vadovų dėmesys 
darbuotojų saugumui.

Esate patenkinta(s)
bendravimu su
darbdaviu?

Labai patenkinti

Patenkinti

Nepatenkinti

58 %

27 %

15 %

Mano darbas yra
saugus?

Labai saugus

Saugus

Nesaugus

50 %

28 %

22 %

APIE
MUS
Naujienos darbuotojams
2021 m. žiema

+370 699 62747 info@vitaresta.lt Butrimonių g. 5, LT–50203, Kaunas


