Ieškome
WEB administratoriaus (-ės)!
9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“
kviečia prie komandos prisijungti WEB administratorių (-ę).
Kodėl Tu?
• Kelionės yra tavo aistra. Antroji aistra, nes pirmoji – noras perprasti internetinių svetainių džiungles.
• Esi pozityvus ir smalsus, tiki, kad nėra neišsprendžiamų klausimų.
• Rezultatas yra didžiausia tavo motyvacija ir esi užsispyręs rasti tinkamiausius sprendimus.
• Jautiesi kaip žuvis vandenyje dinamiškoje aplinkoje, esi gabus greitai prisitaikyti prie pokyčių.
• Moki ir mėgsti dirbti drauge su komanda.

Kodėl Mes?
• Esame didžiausi savo produktų krepšeliu, pervežtų turistų skaičiumi bei pardavimais, tačiau tikrasis mūsų didumas
slypi ambicijoje sukurti gyvenimo kelionės patirtį kiekvienam mūsų klientui.
• Per pandemiją išgyvenome vieną didžiausių krizių, tapome dar stipresniais ir išmintingesniais ir norime keistis ir augti
kartu su dinamiška rinka bei besikeičiančiu vartotoju.
• Kelionės yra mūsų aistra ir mūsų duona. Žinome, ką darome. Taip pat žinome, kad mūsų sėkmė slypi stiprioje ir
ambicingoje komandoje. O kokios komandos nariu nori tapti tu?

Darbo pobūdis
• „Novaturo“ grupei priklausančių internetinių svetainių turinio valdymo sistemų administravimas.
• Dalyvavimas diegiant, testuojant ir paleidžiant naujoves.
• Bendravimas su vidiniais ir išoriniais partneriais - IT specialistais, dizaineriais, turinio kūrėjais.
• Naujų projektų iniciavimas ir vykdymas.
• Geri laiko planavimo įgūdžiai ir gebėjimas dirbti su keletu projektų vienu metu.

Reikalavimai
• Aukštasis išsilavinimas.
• Ne mažesnė nei 1 metų panašaus darbo patirtis.
• Darbo kompiuteriu (MS Office) įgūdžiai. Adobe paketo programų (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign) įgūdžiai būtų privalumas.
• Puikios anglų kalbos žinios (rusų kalbos žinios būtų privalumas).
• HTML, programavimo kalbų išmanymas būtų privalumas.
• Atsakingumas bei orientacija į tikslą, veržlumas.

Sąlygos ir privalumai
• Visos dienos darbas el. komercijos skyriuje Vilniuje.
• Vertikalios ir horizontalios karjeros galimybės.
• Darbo patirtis su dideliais duomenų kiekiais bei tarptautiniais projektais.
• Mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1200 € iki 1400 € Eur priedai už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo
patirties ir kompetencijų).
• Sveikatos draudimas.
• Lengvatinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymai ir kvaliﬁkacijos kėlimo kursai bei renginiai.

Tavo gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu hr@novaturas.lt su prierašu „WEB administratoriaus (-ės)".
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

