
Kodėl Tu?
• Esi excel‘io lentelių gerbėjas ir išmanytojas. Tave giria už strateginį, analitinį mąstymą.
• Skaičiai – tavo draugai,  tau patinka planuoti bei prognozuoti.
• Esi darbštus ir atidus detalėms. 
• Esi žodžio žmogus, kas pasakyta, tas bus ir padaryta.
• Bendrauti su kolegomis tau patinka ir sekasi. 
• Rezultatas yra didžiausia tavo motyvacija.  
• Gerai jautiesi dinamiškoje aplinkoje, esi gabus greitai prisitaikyti prie pokyčių arba juos inicijuoti. 

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
• Pardavimų ir kainodaros analizė.
• Konkurencinės aplinkos analizė.
• Sistemingas pardavimų monitoringas ir kontrolė.
• Pajamų valdymas ir kontrolė.
• Kainodaros paruošimas. 
• Iškeltų tikslų monitoringas ir atsakomybė už rezultatą. 

Reikalavimai 
• Aukštasis išsilavinimas verslo vadybos, ekonomikos, matematikos, sociologijos ar IT srityse.
• Praktinė analitinio darbo patirtis. 
• Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios (žodžių ir raštu). 
• Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti problemas. 
• Orientacija į tikslą ir atsakingumas.
• Darbo patirtis kelionių agentūroje būtų didelis privalumas. 

Sąlygos ir privalumai
• Visos dienos darbas analitikos skyriuje Kaune.
• Vertikalios ir horizontalios karjeros galimybės.
• Mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1200 € iki 1500 € ir priedai už tikslų pasiekimą.
• Sveikatos draudimas.
• Lengvatinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai bei renginiai.

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

Ieškome
rinkos analitiko (-ės)! 

9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ kviečia prie
komandos prisijungti rinkos analitiką (-ę). 


