
Kodėl Tu?
• Kelionės ir kitų šalių pažinimas yra Tavo aistra, nuoširdus rūpestis klientais ir siekis sukurti jiems išskirtinę patirtį – Tavo pašaukimas.
• Tave įkvepia galimybė dalintis savo patirtimi ir žiniomis. 
• Organizuotumas, atidumas detalėms, planavimo įgūdžiai ir stipri orientacija į rezultatą yra Tavo stiprybės. 
• Esi žingeidus, iniciatyvus, pozityvus ir energingas. 
• Esi komunikabilus, moki užmegzti ryšį, sugebi valdyti stresines situacijas, ir užtikrinti efektyvų iškilusių problemų sprendimų.

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 stipresni ir išmintingesni 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
• Pažintinių kelionių produkto asortimento formavimas ir valdymas.
• Pirkimo apimčių priežiūra ir kainų kontrolė.
• Nuolatinis bendradarbiavimas su užsienio partneriais ir kelionių vadovais sprendžiant įvairius klausimus. 
• Probleminių situacijų valdymas.
 

Reikalavimai
• Sėkminga 2-3 metų darbo patirtis (pageidautina viešbučių, produkto vadybos, pirkimų, pardavimų srityse).
• Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai.
• Tikslumas, atidumas, organizuotumas  ir atsakingumas.
• Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
• Stresinių situacijų ir konfliktų valdymo įgūdžiai. 
• Puikios lietuvių, anglų kalbos žinios (žodžių ir raštu).
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Ms Office).

Įmonė siūlo 
• Patrauklią organizacinę kultūrą ir tarptautinę aplinką.
• Įdomų darbą novatoriškoje ir didelėje įmonėje. 
• Hibridinio darbo modelį.
• Tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes.
• Mėnesinį atlyginimą (bruto): nuo 1600 € ir priedus už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties ir kompetencijų).
• Papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą; išskirtines kelionių įsigijimo sąlygas; kt.).

Tavo gyvenimo aprašymo lauksime paštu hr@novaturas.lt su prierašu „Produkto vystymo vadybininko (-ės) atrankai". 
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Ieškome
pažintinių kelionių produkto vystymo 
vadybininko (-ės)! 

9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ 
kviečia prie komandos prisijungti pažintinių kelionių produkto vystymo vadybininką (-ę)! 


