Ieškome
Komunikacijos vadovo (-ės)!
9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“
kviečia prie komandos prisijungti Komunikacijos vadovą (-ę)!

Kodėl Tu?

• Tiki, kad komunikacija įmonei padeda siekti užsibrėžtų verslo tikslų.
• Esi geras istorijų pasakotojas ir komunikacija tau reiškia daugiau nei vien tik rišliai sudėliotą tekstą.
• Šabloniškus sakinius gebi paversti įdomia turinio komunikacija.
• Esi kūrybiškas, kupinas energijos ir galvoje nuolat spragsinčių idėjų.
• Esi smalsus ir nuolat ieškai galimybių auginti ekspertinės komunikacijos liniją.
• Nesibaimini imtis inciatyvos ir atsakomybės.
• Krizes matai ne kaip problemas, o kaip galimybes.

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

• Įmonių grupės komunikacijos strategijos rengimas ir įgyvendinimas, trumpo laikotarpio komunikacijos planų rengimas ir
įgyvendinimas, biudžeto formavimas.
• Išorinės komunikacijos projektų valdymas (pranešimų spaudai ir kito išorinio turinio rengimas; temų inicijavimas žiniasklaidoje;
sklandžios komunikacijos užtikrinimas visuose viešuosiuose įmonės komunikacijos kanaluose).
• Sklandaus bendradarbiavimo su išoriniais partneriais palaikymas.
• Glaudus bendradarbiavimas su kitais įmonių grupės skyriais.
• Įmonės viešojo įvaizdžio palaikymas ir vystymas.
• Darbdavio įvaizdžio formavimas.
• Krizinės komunikacijos valdymas.

Reikalavimai

• 2+ metų patirtis komunikacijos srityje.
• Stiprūs projektų valdymo ir bendravimo įgūdžiai.
• Geri laiko valdymo, prioritetų nustatymo įgūdžiai.
• Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
• Puikūs bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžiai lietuvių ir anglų kalba.

Sąlygos ir privalumai

• Patrauklią organizacinę kultūrą ir tarptautinę aplinką.
• Įdomų darbą novatoriškoje ir didelėje įmonėje.
• Mėnesinis atlyginimas (gross): nuo 3300 € ir priedai už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties ir kompetencijų).
• Sveikatos draudimas.
• Išskirtinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymai ir kvaliﬁkacijos kėlimo kursai.

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

