
 

 

 

Europos Sąjungos projektų 

vadovas (-ė) (0,5 – 1,0 etato) 

 „Keliauk Lietuvoje“ – Lietuvos turizmo skatinimo agentūra, atsakinga už šalies 

turizmo rinkodarą užsienyje ir Lietuvoje. Mūsų pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos 

kaip patrauklios turizmo krypties pozicijas pasaulio turizmo žemėlapyje ir didinti 

atvykstamojo bei vietinio turizmo srautus. 

Kviečiame prisijungti prie mūsų ambicingos komandos ir kartu kviesti pasaulį į 

Lietuvą! 

 

Kokį darbą siūlome: 

• Rengti, administruoti Europos Sąjungos, Europos Komisijos finansuojamus 
projektus bei atlikti jau įgyvendintų projektų kontrolę. 

• Rengti turizmo srities projektinius pasiūlymus, atlikti kitų institucijų parengtų 
projektų ekspertinį įvertinimą.  

• Rengti dokumentaciją ES struktūrinės paramos ar paramos iš kitų finansavimo 
šaltinių turizmo sektoriui gavimui. 

• Atlikti dvišalių ir daugiašalių turizmo plėtros projektų,  taip pat ir tarptautinių 
projektų, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę. 

• Dalyvauti planuojant finansinių išteklių, reikalingų projektų bendrajam 
finansavimui, poreikį. 

 

Tu mums reikalingas (-a), jeigu: 

• Esi įgijęs (-us) aukštąjį išsilavinimą viešojo administravimo, ekonomikos arba 
vadybos ir verslo administravimo srityse; 

• Turi ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį, susijusią su ES struktūrinių fondų 
finansuojamų projektų vykdymu, administravimu arba rengimu; 

• Turi darbo patirties viešųjų pirkimų srityje; 

• Gebi savarankiškai parengti projektinius pasiūlymus pagal ES metodikos 
reikalavimus, įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų 
projektų ir (ar) teisės aktų įvertinimą; 

• Moki savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų 
sprendimo būdų; 

• Moki analizuoti, valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti 
išvadas; 

• Esi atsakingas ir orientuotas į kokybišką rezultatą. 
 

 

Privalumai: 

• Darbas turizmo srityje ir atstovavimas šalies turizmo prekės ženklui „Lithuania. 
Real is beautiful“. 

• Ambicingi ir motyvuoti kolegos. 

• Galimybės profesiniam tobulėjimui. 

• Kolegiška atmosfera ir darbo vieta pačiame Vilniaus centre. 

 

 

Atlygio rėžiai: 500 – 1300 eur (atskaičiavus mokesčius ir priklausomai nuo etato) 

 

 

CV laukiame el. paštu: 

Jūsų gyvenimo aprašymą saugosime tik vykstančios atrankos metu. Atsirinkus kandidatą į ieškomą 
poziciją, Jūsų duomenys kartu su kitų pretendentų duomenimis bus sunaikinti.  
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.  
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