
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. 

 

 

Ieško Komunikacijos poskyrio vadovo (-ės) 
 Ieško komunikacijos poskyrio vadovo (-ės) 
 Ieško komunikacijos poskyrio vadovo (-ės) 
 Ieško komunikacijos poskyrio vadovo (-ės) (-ė) 

„Keliauk Lietuvoje“ – Nacionalinė 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! 
 
Būsi atsakingas už: 
 
 Organizacijos komunikacijos turinio kūrimo, sklaidos Lietuvoje ir užsienyje procesą bei 
rezultatus.  
• Pranešimų žiniasklaidai rengimą ir jų sklaidą. 
• Skirtingų komunikacijos projektų Lietuvoje ir užsienyje kūrybą, bei įgyvendinimą. 
• Komunikaciją su vietos ir užsienio žiniasklaida (atsakymą į užklausas; nukreipimą reikiamiems 
asmenims; esant poreikiui, pagalbą kolegoms ruošiant atsakymus žiniasklaidai, derinant interviu 
ir kt.). 
• Pažintinių turų organizavimą nuomonės formuotojams ir žurnalistams iš užsienio.  
• Komandos koordinavimą dirbant su partneriais.  
 
Tikimės, kad tu: 
 
• Turi aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) socialinių mokslų krypties išsilavinimą (vadybos, 
komunikacijos ir informacijos srityse). 
• Turi ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį komunikacijos ar viešųjų ryšių srityje.  
• Esi kūrybiškas ir strategiškai mąstantis. 
• Pasižymi mūsų komandoje ypač vertinamomis savybėmis: komandiškumu, iniciatyvumu ir 
draugiškumu. 
• Gali savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 
• Gerai moki anglų (B2 ar aukštesniu lygiu) ir lietuvių kalbas.  
 
Mes siūlome: 
 
 •2130–2715 EUR darbo užmokestį (iki mokesčių). Konkretus atlyginimas siūlomas priklausomai 
nuo kandidato kompetencijų. 
• Lankstų darbo grafiką (hibridinis darbo modelis ir lanksčios darbo valandos). 
• Galimybę iki 3 mėnesių dirbti nuotoliniu būdu iš pasirinktos šalies. 
• Papildomus laisvadienius ir laisvą gimtadienio dieną. 
• Biurą Vilniaus centre, Gedimino pr. 
• Papildomą finansinį krepšelį, skirtą kompetencijų kėlimui ir pasirinktiems mokymams. 
• Kolegas, kurie pasirengę padėti visur ir visada. Prasmės jausmą dirbant!. 
• Na ir žinoma įdomius, šiltus komandos susibėgimus (teambuilding‘us), kitas organizacijos 
šventes bei suburiančias iniciatyvas ir skanią kavą biure!. 
 
 
 
 
 
 
Atlygio rėžiai – 2130 – 2715 Eur (prieš mokesčius). Konkretus atlyginimas siūlomas 
priklausomai nuo kandidato kompetencijų. 
 

Dokumentai yra teikiami per Valstybės tarnybos departamento 
puslapį – portalas.vtd.lt 


