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Sertifikatai
įteikti
pirmąjai
pastolių
montuotojų
grupei

Pastolių montavimo
kursų dėstytojas
pagyrė grupę ir
pastebėjo, jog
komanda yra 
 motyvuota ir
nekantrauja
prisijungti prie
vykstančių projektų. 



PROJEKTAI
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70,000 m
pastolių

Hamburge,
Vokietijoje
remontuojamos
jachtos
apstatymui
prireikė net
70,000 m
pastolių. 6
savaites
trukusiame
projekte darbus
atliko 30
GLOBALITOS 
 darbuotojų. 
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PROJEKTAI
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Požeminio garažo
statybose Hamburge,
Vokietijoje šiuo metu
dirba 20 GLOBALITOS
pastolių montuotojų.
Planuojama darbų
trukmė 1 - eri metai. 
Statomi pastoliai ir
atraminės konstrukcijos
požeminio garažo sienų
ir lubų liejimui.

Požeminės
perėjos statybos 
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Iššūkiu net
įgudusiems pastolių
montuotojams tapęs
projektas - pastolių
konstrukcijos
ardymas aplink 54
metrų aukščio
rezervuarą. Tačiau,
30 narių komanda,
įveikusi darbus per
savaitę, įrodė, jog
nieko nėra
neįmanoma. 

54 metrų
aukščio pastolių
konstrukcija
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Šios, kūrybingos
nuotraukos autoriaus
laukia dovana



PROJEKTAI
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Vaizdai iš projekto
Urugvajuje,
kuriame dalyvauja
UAB GLOBALITA   
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PROJEKTAI

 

Kruizinio
laivo
remontas
Prancūzijoje

UAB UOLUS komandos
atlikti darbai kruzinio
laivo remonto projekte:
pavairavimo
mechanizmo, išorinės
apkalos  montažas ir
demontažas, pažeistos
laivo bulbos konstrukcijos 
remontas bei kiti išorinės
apkalos remonto darbai. 
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PROJEKTAI

Gausi
izoliuotojų
komanda
Jungtinėje
Karalystėje

 

25 GLOBALITOS izoliuotojų
komanda atlieka techninio
izoliavimo darbus Jungtinėje
Karalystėje  energijos
perdirbimo gamykloje. Šioje
gausioje grupėje ne tik
ilgamečiai darbuotojai, bet ir
neseniai izoliuotojų kursus
pabaigę industrijos naujokai,
kuriems puikiai sekasi įsilieti į
komandą ir atlikti užduotis. 
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PROJEKTAI / UAB TWIN BOATS

UAB TWIN BOATS
name BUTTERFLY
jau vykdomi
baigiamieji vidaus
įrengimo darbai
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VERSLO KELIONĖS

Globalitos valdybos narys Vadim, direktorius Aurimas ir
pardavimų vadovė Justina aplankė partnerius ir užsakovus  
 Vokietijoje bei Suomijoje. Aptarti einamieji klausimai, ateities
projektai bei galimybės bendradarbiauti. 

Svečiuose pas
partnerius Europoje
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GLISERIS ALUMINIUM BOATS 
AKIMIRKOS ANT VANDENS



PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS
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Esu 100 proc. patenkinta
dirbdama SIGMARIS įmonių
grupėje. Džiaugiuosi, kad
kolektyvas labai draugiškas
ir visada padeda bei
paaiškina, kai pritrūksta
žinių. Taip pat, džiugina
vadovų požiūris į
darbuotojus, kadangi esu
nauja šioje sferoje, vadovai
noriai ir maloniai paaškina
paskirtas užduotis ir kaip
jas atlikti. 

Labiausiai žavi kolegų
draugiškumas,
pagalba įsiliejant į
darbą, taip pat
neblogas humoro
jausmas.

Jaučiuosi, kaip
patekęs į didelę
šeimą, kurioje
niekada
nebūna liūdna,
o darbo tikrai
netrūksta.

Labai džiaugiuosi prisijungusi
prie šaunios SIGMARIS GROUP
komandos. Tikiuosi, šioje
įmonėje augti ir tobulėti kaip
specialistė ir asmenybė. 
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