Skaitmeninės rinkodaros
projektų vadovas (-ė)
„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 komandos ir kartu kviesti pasaulį į Lietuvą!
Kokį darbą siūlome:
• Kurti ir valdyti skaitmeninės rinkodaros įrankių portfelį;
• Kurti ir deleguoti užduotis vidaus specialistų komandai, prižiūrėti proceso eigą ir sekti rezultatus;
• Dirbti su skaitmeninės reklamos Lietuvoje ir užsienyje projektais;
• Generuoti komunikacijos idėjas ir jų įgyvendinimo formas;
• Bendradarbiauti su išoriniais skaitmeninės rinkodaros paslaugų teikėjais bei partneriais;
• Vykdyti ir, jei reikia, koreguoti reklamos socialiniuose tinkluose strategiją ir užtikrinti turinio sklaidą
(Facebook, Instagram, LinkedIn);
• Užtikrinti kampanijų efektyvumą, stebėseną, optimizavimą, teikti tarpines ir galutines ataskaitas bei
įžvalgas;
• Planuoti ir valdyti skaitmeninės rinkodaros biudžetą.
Tu mums reikalingas (-a), jeigu:
• Esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) išsilavinimą (pageidautina rinkodaros arba
komunikacijos srityje);
• Turi ne mažiau kaip 2 metų patirtį skaitmeninės rinkodaros srityje (patirtis dirbant su Google Ads
Search, Google Display Network (GDN), Google Analytics, Tag Manager, Programmatic Ads ir pan.)
Privalumas – patirtis media planavimo agentūroje;
• Esi sukaupęs (-usi) gilias skaitmeninių kanalų ir platformų žinias, puikiai valdai rinkodaros ir analizės
įrankius;
• Turi kūrybinių sprendimų skaitmeniniuose kanaluose (generavimo ir taikymo) įgyvendinimo patirties;
• Turi vartotojo motyvacijos ir elgesio skaitmeniniuose kanaluose žinių;
• Esi įgijęs (-usi) projektų valdymo bei darbo su grafikos dizaineriais ir kt. sričių specialistais patirtį.
Privalumai:
• Prekės ženklo „Lithuania. Real is beautiful“ kūrimas ir atstovavimas;
• Ambicingi ir motyvuoti kolegos;
• Kontaktai su turizmo profesionalais;
• Galimybės profesiniam tobulėjimui;
• Kolegiška atmosfera ir darbo vieta pačiame Vilniaus centre.
Atlygio rėžiai: 1780 - 2130 eur (neatskaičius mokesčių)

CV laukiame el. paštu:
karjera@lithuania.travel | iki 2021 m. rugsėjo 3 d.

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.

