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Metai su Vitaresta

Žvelgdami į besibaigiančius metus, galime pasidžiaugti kasmet augančia ir tobulėjančia 
mūsų įmone. Vertiname Jūsų nuoširdų bei kruopštų darbą, kurio dėka esame savo 
srities profesionalai bei tikimės, kad ir ateinančius metus pasitiksime drauge! Džiau-
giamės, kad esate mūsų komandoje ir linkime, kad atėjus gražiausioms metų šventėms 
Jūsų namai būtų pilni šilumos ir jaukumo, o naujieji 2020-ieji atneštų kuo daugiau 
džiaugsmo kupinų akimirkų!

Linkėjimai,
Vitarestos direktorė Rasa Petrovė

Mieli kolegos,

APIE MUS
Naujienos  darbuotojams

2019 m. žiema

buotojai, didžiųjų Lietuvos miestų gyven-
tojai bei svečiai, kuriems taip pat, kaip ir 
mums, rūpi aplinka, kurioje gyvename. 

Tikimės, kad ekobėgimai taps tradicija ir 
kitąmet galėsime pasigirti dar ilgesnėmis 
distancijomis bei gausesniu dalyvių 
skaičiumi.

2019-aisiais Vitaresta stabiliai žengė į 
priekį. Beveik pusantro tūkstančio dar-
buotojų rūpinosi Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos bei kitų miestų įmonių, biurų bei 
prekybos centrų švara. 

Per 2019-uosius sudarytos 88 naujos su-
tartys. Didžiausios apimties sutartis pa-
sirašyta su AB TELIA Lietuva – nuo šių 
metų rūpinamės jų centrinės būstinės, 9 
didžiųjų skyrių bei 35 salonų visoje Lietu-
voje švara.

Ekobėgimai

Šiemet ne tik nuėjome daugybę kilometrų 
rūpindamiesi švara savo klientų patal-
pose, bet ir įrodėme, kad švarinti aplinką 
galima bėgant. 2019 metais „Vitaresta“ 
surengė net du ekobėgimus! 

Iškart po Citadele Kauno maratono Vi-
taresta suorganizavo pirmąjį Lietuvoje 
švaros ekobėgimą, kuriame bėgikai įveikė 
pusmaratonio distanciją. Visai netrukus, 
rugsėjo 9-ą, švarindami aplinką įveikėme 
dar 21 kilometrą Vilniaus mieste. Abiejų 
bėgimų metu dalyviai rinko šiukšles, taip 
skatindami kurti naudą ne tik žmogaus 
sveikatai, bet ir aplinkai. Ekobėgimų re-
zultatas – 2 pilni šiukšlių konteineriai, o 
sudėjus abiejų bėgimų distancijas – pilnas 
maratono atstumas ir, žinoma, motyvacija 
veikti toliau bei organizuoti daugiau tokių 
bėgimų. 

Šių renginių organizatorė Vitaresta 
bėgimu taip pat siekia atkreipti vi-
suomenės dėmesį į socialinės atsakomy-
bės ir bendruomeniškumo svarbą. Todėl 
renginyje kviesti dalyvauti Vitarestos dar-
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Džiaugiamės pozityviais anketos rezul-
tatais ir tikimės, kad 2019-ieji su Vitaresta 
Jums atnešė begalę džiaugsmingų aki-
mirkų, o ateinantys metai atneš jų dar 
daugiau!

Laimingas darbuotojas – laimingas 
klientas

Šiemet artimiau susipažinome su Vitares-
toje dirbančiais švaros ambasadoriais – 
pakalbinome darbuotojus ir pasidalinome 
jų darbo Vitarestoje įspūdžiais socialinėje 
erdvėje, interviu pasidalino ir naujienų 
portalas 15min. Švaros ambasadoriai 
Danutė, Violeta, Egidijus ir Marijus pa-
pasakojo apie savo pasirinkimą dirbti Vi-
tarestoje, darbe naudojamas priemones ir 
techniką, kasdienius darbus ir organizaci-
jos kultūrą. 

Pakalbinome ir Vitarestos klientus, kurie 
negailėjo pagyrų tiek švaros ambasado-
riams, tiek Vitarestos vadybai. Elek-
tronikos įmonė Selteka išskyrė draugišką 
Vitarestos darbuotojų ryšį su klientu, 
spaustuvės Kopa direktorius Saulius 
Mudėnas džiaugėsi, kad kartu su Vitaresta 
juda bendro tikslo link, o elektronikos 
prietaisų detalių gamintoja Kitron įver-
tino Vitarestos kruopštų ir tikslų darbą, 
greitą reakciją. 

Straipsnius apie Vitarestos bendradarbia-
vimą su kitomis įmonėmis rasite Vitares-
tos internetinės svetainės skiltyje
Naujienos.

Metinė darbuotojų apklausa

Metams artėjant į pabaigą paprašėme 
Vitarestos darbuotojų įvertinti darbo są-
lygas bei įvardinti veiksnius, kurie lėmė 

jų pasirinkimą dirbti čia. Tarp apklausos 
respondentų daugiausia buvo vilniečių 
ir kauniečių, dauguma jų dirba biuruose 
arba prekybos centruose, prižiūri lauko 
teritorijas.

Pusė darbuotojų darbą Vitarestoje vertina 
puikiai, dar apie 40 procentų respondentų 
yra labai patenkinti savo pasirinkimu 
dirbti čia. 56% Vitarestos darbuotojų re-
komenduotų šioje įmonėje įsidarbinti ki-
tiems. Apklausoje įvardijami tokie darbo 
privalumai, kaip efektyvus vadybininkų 
darbas, darbuotojų pastangų vertinimas. 
Anot apklausos dalyvių, darbas tinka 
visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ir 
lyties, darbuotojai aprūpinami visa reika-
linga įranga. Respondentai laiko Vitarestą 
patikimu darbdaviu, džiaugiasi lanksčiu 
darbo grafiku.

Didžioji dalis darbuotojų mano, kad jų 
darbo krūvis yra tinkamas, o bendravimą 
su darbdaviu pačiais aukščiausiais balais 
vertina 71 procentas Vitarestos švaros am-
basadorių, beveik 70 procentų darbuoto-
jų teigia, kad tiesioginis darbdavys jiems 
skiria pakankamai dėmesio. 

Švaros ambasadoriai teigia, kad jų 
pasirinkimą dirbti Vitarestoje lėmė ir 
tai, kad galima pasirinkti darbo vietą, 
esančią arti namų. Net 8 iš 10 darbuotojų 
džiaugiasi, kad klientai tinkamai vertina 
jų darbą, palaiko su jais šiltus santykius, 
padėkoja už atliktą darbą.

Labai patenkinti   46.7% 

Tikrai rekomenduotų   50.8% 

Ar esate patenkinta(s) darbu Vitarestoje? 

Ar rekomenduotumėte dirbti Vitarestoje 
kitiems? 

Patenkinti 39.9%

Rekomenduotų 26.7%

Nepatenkinti 13.3%

Nerekomenduotų 22.4%

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/karjera/pamirsk-zodi-valytojai-dabar-jie-valymo-masinu-operatoriai-666-1164450
https://www.youtube.com/watch?v=dLOCdHm-F3Q&
https://www.valymopaslaugos.lt/lt/naujienos.htm

