SIGMARIS GROUP

INSIGHTS
NR. 13
SAUSIS 2022

TURINYS

03

PROJEKTAI / UAB Sigmaris Projects dirbtuvėse

04

PROJEKTAI / Pagal individualų užsakymą gaminamas laivas

05

PROJEKTAI / TWIN BOATS darbai įkarštyje

06

PROJEKTAI / GLISERIS laivų gamybos užkulisiai

07

PROJEKTAI / Įkurtuvės ne už kalnų!

08

PROJEKTAI / UAB GLOBALITOS laukia dar vieni darbingi metai

09

PROJEKTAI / Komandiruotė į Prancūziją

10

PROJEKTAI / EAT, SLEEP, WELD, REPEAT

11

PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS

12

KONTAKTAI

PROJEKTAI

UAB Sigmaris
projects dirbtuvėse
Sipro dirbtuvėse
taip pat vykdoma ir
nerūdijančio plieno
konstrukcijų
"drip tray" gamyba.
Ši konstrukcija
skirta laivo
modifikavimo
projektui
Norvegijoje
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"Keel blocks"
konstrukcijų
gamybos
projektas
Sipro
dirbtuvėse
vykdomas jau
ne pirmą
kartą.
Pagamintos ir
nudažytos
konstrukcijos
iškeliavo į
Norvegiją.

PROJEKTAI

Pagal individualų
užsakymą gaminamas
laivas

Individualiai užsakyto laivo AK-11.5 gamyba jau eina į pabaigą. Tai trijų grupės įmonių: UAB SIFAB, UAB SIGMARIS PROJECTS ir UAB
GLISERIS komandų, bendras projektas. Laivas bus skirtas rinkti
teršalams Barenco jūroje.
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PROJEKTAI
Twin boats dirbtuvėse darbai intensyvėja, o rezultatai vis labiau ima
panašėti į suprojektuotus modelius. Jau pastatyti pontonai, ant kurių
bus įrengti šiuo metu statomi namų fasadai bei pradėti vidaus
apdailos darbai.

TWIN BOATS
darbai įkarštyje
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PROJEKTAI
UAB GLISERIS dirbtuvėse šiuo metu
statomi keli laivų modeliai. Naujo
laivų platintojo užsakymu GS63 ir
GS63 hard top buvo paruošti su
papildoma "fish table" ir "fish tank"
įranga bei išsiųsti į Norvegiją.

GLISERIS laivų
gamybos užkulisiai

Atsižvelgiant į užsakovų
pageidavimus buvo pradėtas
kurti naujas modelis GS70,
skirtas saugiam naudojimui
atviruose vandenyse.
Prailgintas korpusas,
sukurta daugiau vietos
galiniame denyje.
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PROJEKTAI

Įkurtuvės ne už kalnų!
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Eketės Vilos projektas, kurį
įgyvendina GLOBALITA
PROJECTS juda į priekį. Šiuo
metu statybų aikštelėje
atliekami darbai:
Ruošiamas polių
įrengimas;
Paklotos visos
inžinerinės
komunikacijos:
vandentiekio, nuotekų,
lietaus ir elektros tinklai;
Įrenginėjami
privažiavimo keliai;
Betonuojamos namų
perdangos/stogai;
Vykdomi vidaus apdailos
darbai;
Ruošiama
dokumentacija pirmųjų
namų pridavimui.

PROJEKTAI
GLOBALITOS komanda naujus metus pradėjo su dideliu užimtumu.
Šiuo metu projektai vykdomi 6 šalyse Europoje bei Pietų Amerikoje.
GLOBALITOS projektų vadovai džiaugiasi prasidėjusiais naujais bei pastoviais pastolių
montavimo ir izoliavimo projektais:

UAB GLOBALITOS
laukia dar vieni
darbingi metai
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Švedija, Husum - statoma
nauja medžio perdirbimo
gamykla;
Suomija, Kilpilahti statoma nauja energijos
gamykla, darbai čia vyksta jau
3 metus;
Suomija, Kemi - daugiau nei
metus vykstantys pastolių
montavimo darbai, kuriuos
greitu metu papildys ir
techninio izoliavimo
komanda;
Olandija, Den Bosh
regionas - tęsiami įvairūs
fasadinių pastolių darbai
gyvenamiesiems
daugiabučiams namams, tiltų
renovacijoms;
Vokietija, Kylis - gamyklos
rekonstrukcijos darbai;
Vokietija, Hamburgas jachtos priežiūra ir
požeminio parkingo
įrengimas;
Vokietija, Gielsenkirchen fasadinių pastolių įrengimas
civiliniuose projektuose;
Vokietija, Liubekas - tilto,
esančio virš autostrados,
statybos;
Vokietija, Basf - chemijos
pramonės gamykla;
Vokietija, LIudvigshafenas
- projektai kruiziniuose
laivuose.

PROJEKTAI
KOMANDIRUOTĖ
Į PRANCŪZIJĄ

5 dienos
10 miestų
7570 km
100 % sėkmės

Riga
Klaipeda

Dunkirk
Paris
Nantes
Les Sables

Vilnius

Frankfurt
Lauterbourg
Strasbourg

Marseille

Komandiruotės maršrutas kalba
pats už save. Per 5 dienas UAB
UOLUS atstovai aplankė 10
skirtingų miestų ir nukeliavo 7570
km. Geri santykiai su esamais ir
naujais verslo partneriais verti visų
kelyje praleistų valandų! Aptarti
vykdomi projektai, naujos idėjos bei
ateities planai, kurie padės užauginti
dar tvirtesnius partnerystės ryšius.
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PROJEKTAI
UAB UOLUS suvirintojai ir laivų korpuso surinkėjai
atliko darbus jachtos korpuso remonto projekte
Rendsburge. Apgadintas laivo korpusas, buvo
atnaujintas. Nepaisant sudėtingų, sunkiai
pasiekiamų vietų, kurioms buvo reikalingas
remontas, darbai buvo atlikti kokybiškai ir be
priekaištų.

EAT
SLEEP
WELD
REPEAT
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PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS
Seniai svajojau dirbti su tokiais vadovais, kurie
vadovaujasi šiuolaikiška politika, suteikia
galimybę daryti sprendimus patiems. Šaunus
kolektyvas ir atmosfera ofise!
Matas
Tiekimo ir logistikos skyriaus vadovas

Dėkoju visiems už
šiltą priėmimą!
Lidija
Personalo atrankų specialistė

Projektų vadovo pozicijoje, yra
daug iššūkių, kuriuos suvaldyti gali
pasirodyti sunku. Patekęs į
komandą, supratau, kad darbas yra
labai dinamiškas, tačiau mano
patirtis iš kitų įmonių ir kolegos
Sigmaryje leidžia suprasti, kad su
idėjomis ir bendradarbių pagalba
galima viską ir net dar daugiau
padaryti. Jaučiuosi gerai ir laukiu
tolimesnių menesių ir metų, bus
įdomu, bus sunku, bus tikrai daug
įdomybių.

Pirmiausias ir geriausias įspūdis
prisijungus – Sigmaris Group
kolektyvas. Nuo pirmųjų dienų visi
maloniai priėmė ir bendrauja su
šypsena. Darbinė aplinka išties jauki, o
tai sukuria komfortišką atmosferą
darbui. Kiekviena diena – savaip įdomi,
nes vis geriau susipažįstu su įmonės
kultūra, vertybėmis ir darbo specifika.
Džiaugiuosi prisijungusi prie Sigmaris
Group komandos ir tikiuosi tapti
vertinga įmonės dalimi

Mantas
Projektų vadovas

Laura
Finansų analitikė
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