MONIKA
INČERYTĖ

DARBO PATIRTIS
Kauno
kino
centras
„Romuva“
(iki 2015 03 31 – VšĮ kino
teatras „Romuva)

L. e. p. direktorė (nuo 2014 03 14 iki dabar)
Vadybininkė (2013 10 01 – 2014 03 13)
•

Laisvės al. 54, Kaunas

•

2013 spalis – iki dabar
•
•

Vilniaus universitetas,
Kauno fakultetas
Muitines g. 8, Kaunas
2012 spalis – 2018 birželis
(su pertraukomis pagal
terminuotas darbo sutartis)
VšĮ „Senamiesčio klubas“
Vilniaus g. 34, Kaunas
2010 liepa – 2011 birželis
Vilniaus
universitetas,
Kauno fakultetas
Muitinės g. 8, Kaunas
2009 vasaris - rugpjūtis

Kino teatro veiklos organizavimas, zmogiskųjų,
finansinių ir kt. isteklių valdymas, pletra.
Kulturinių projektų valdymas: idejų generavimas,
paraiskų
rengimas,
projekto
įgyvendinimo
organizavimas, ataskaitų rengimas.
Kino teatro repertuaro sudarymas, viesinčių kino
festivalių
koordinavimas,
marketingas,
bendravimas su privačiais ir verslo klientais.
Kino teatro pastato rekonstrukčijos projekto
parengimas ir įgyvendinimas. Projektas is dalies
finansuojamas is ES investičinių fondų lesų.
Lektorė

• Teorinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų vedimas
temomis: savanorių vadyba, kultūros marketingas
ir meno industrijos.

Administratorė
• Šokių
mokyklos
veiklos
administravimas,
tiesioginis bendravimas su klientais, pagalba
organizuojant renginius Kauno senamiestyje
vasaros metu.
Projekto „SiluetasLT“ koordinatorė
• Vasario – gegužės mėn. Susitikinimų su
savivaldybių merais, kaip pagrindiniais projekto
partneriais, organizavimas.
• Birželio – rugpjūčio mėn. Projekto darbų
organizavimas, komandos koordinavimas.

VšĮ „Kultūros gurmanai“
2010 vasaris – gegužė
Iniciatyvinė grupė
2009 kovas - gegužė
VšĮ „Vijolina“
Perkūno al. 4, Kaunas
2008 liepa – 2009 sausis
UAB „Actionfield“
Šv.Gertrūdos g. 7-19, Kaunas

„Gatvės muzikos dienos“ Kaune iniciatorė ir
organizatorė
• Šventės končepčijos kūrimas ir įgyvendinimas,
rėmėjų paieška, šventės reklama ir viešieji ryšiai,
šventės dalyvių ir savanorių koordinavimas.
Projektų vadovė
• Pramoginių renginių ir vestuvių organizavimas,
vaikų bei paauglių laisvalaikio organizavimas.
Projektų vadovė
• Projekto „Lietuva - Islandija 2006“ koordinatorė.

2006 birželis - rugsėjis

IŠSILAVINIMAS
Birmingemo Miesto
Universitetas
(Jungtinė Karalystė)
2011 rugsėjis – 2012 spalis

Vilniaus universitetas
Kauno fakultetas
2007 rugsėjis – 2011 birželis

Užsineio kalbų mokėjimas:
• Lietuvių – gimtoji
• Anglų – C1
• Italų – A2

Kūrybos industrijų ir kultūros politikos magistras
• Įvertinimas: su pagyrimu
• Pagrindiniai dalykai: kurybos industrijos, kulturos
politika, sočialine medija, tyrimo metodika
• Magistrinio darbo tema: „Ar įvyks stebuklas? Kurybos
erdvių, esančių kurybos miesto periferijoje, ypatumai“
Kultūros vadybos bakalauras
• Pagrindiniai dalykai: Kulturos vadyba, Kulturos
projektų vadyba, Kulturos marketingas, Kulturos
sočiologija, Kulturos studijos (teatras, muzika, kinas,
muziejai, gestas).
• Bakalaurinio darbo tema: „Savanorių vadyba
kultūros organizačijose“

