
Kodėl Tu?
• Esi kruopštus, atidus, dievini informacijos rinkimą, apdorojimą bei loginę tvarką joje.
• Mėgsti rašyti laiškus, ruošti prezentacijų tekstus ir redaguoti straipsnius.
• Patinka bendravimas su žmonėmis, ypatingai, jei jis vyksta raštu.
• Greitai orientuojiesi situacijoje, nebijai imtis naujų užduočių nes žinai, kad jos naujos tik pirmas 20 minučių.

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. 

Darbo pobūdis
• B2B komunikacijos užtikrinimas: turinio kūrimas naujienlaiškiams, apklausų ruošimas, webinarų medžiagos ruošimas, 
tvarkų ruošimas ir sisteminimas.
• Renginių organizavimas
• Spaudos darbų ruošimas ir užsakymas.
• Aktyvi komunikacija su kolegomis bei įmonės užsienio partneriais.
• Marketingo priemonių / atributikos užsakymas, priežiūra.
• Duomenų analizė bei ataskaitų ruošimas.

Reikalavimai
• Aukštasis išsilavinimas.
• Darbo patirtis rinkodaros srityje būtų privalumas. 
• Turinio kūrimo, redagavimo, sisteminimo patirtis – privalumas. 
• Patirtis su naujienlaiškių siuntimo sistemomis – privalumas.
• Geri laiko planavimo ir organizaciniai įgūdžiai, gebėjimas vienu metu įsitraukti į kelias skirtingas veiklas ir išskirti veiklų 
prioritetus.
• Savarankiškumas, geri planavimo įgūdžiai, orientacija į rezultatą.
• Gebėjimas neprarasti kantrybės dinamiškoje aplinkoje.
• Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu.
• Puikūs darbo kompiuteriu ir su informacinėmis sistemomis įgūdžiai.

Įmonė siūlo
• Patrauklią organizacinę kultūrą ir tarptautinę aplinką.
• Įdomų darbą novatoriškoje ir didelėje įmonėje. 
• Mėnesinį atlyginimą (bruto): nuo 1600 € ir priedai už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties ir 
kompetencijų).
• Sveikatos draudimą.
• Išskirtines kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus.

9:00

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

Ieškome
Rinkodaros vadybininko (-ės)!

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


