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RINKODAROS PROJEKTŲ VADOVĄ (-Ę) 

Šioje pozicijoje turėsite: 

• Planuoti, vykdyti ir kontroliuoti įmonės paslaugų bei projektų rinkodaros veiklas; 

• Organizuoti (su pagalba) įmonės mokymus, renginius bei kasmetines konferencijas; 

• Planuoti ir vykdyti įmonės komunikacijos strategiją (rašyti informacinius /  

reklaminius laiškus, skelbimus ir kt., palaikyti pastovią komunikaciją su klientais); 

• Kurti ir palaikyti įmonės siekiamą įvaizdį bei su tuo susijusius elementus (įmonės  

reprezentacinius dokumentus, šablonus ir kt.); 

• Administruoti, kurti ir prižiūrėti įmonės svetaines (pagal SEO taisykles) bei  

socialinius profilius; 

• Organizuoti, kurti ir atnaujinti įmonės reklaminę medžiagą bei rinkodaros 

kampanijas įvairiuose kanaluose; 

• Atstovauti ir organizuoti įmonės dalyvavimą parodose, renginiuose; 

• Prisidėti prie įmonės strategijos įgyvendinimo, siūlant bei vykdant naujas idėjas  

įmonės veikloje. 

Norėdami dirbti šioje pozicijoje, turite: 

• Turėti darbo patirtį Rinkodaros/Pardavimų skatinimo srityje (verslas-verslui (B2B)  

srityje būtų didelis privalumas); 

• Turėti gerus organizacinius įgūdžius (patirtis įvairių renginių, mokymų ir konferencijų 

organizavime būtų privalumas); 

• Turėti labai gerus MS Office programų valdymo įgūdžius (gebėjimas dirbti su  

grafinio dizaino, internetinių tinklapių valdymo ir kūrimo, laiškų siuntimo  

programomis (imlumas tokioms tech. programoms) - būtų didelis privalumas); 

• Gebėti sklandžiai ir gyvai skleisti savo mintis raštu („storytelling“); 

• Mokėti anglų kalbą ir žodžiu ir raštu (rusų k. - būtų didžiulis privalumas); 

• Būti orientuoti į rezultatą, gebėti analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti dirbti  

savarankiškai bei teikti naujas idėjas vadovybei. Itin vertinamos vertybės -  

komunikabilumas, aktyvumas, kūrybiškumas, kruopštumas ir atsakingumas; 

• Aukštasis išsilavinimas rinkodaros, ekonomikos ar verslo vadybos srityse -  

būtų privalumas; 

• Pageidautinas vairuotojo pažymėjimas. 

Jeigu didžiąją dalį šių privalumų turite, mes siūlome: 

• Įdomų bei dinamišką darbą jaunatviškoje, savo srities profesionalų komandoje, kur galėsite 

pritaikyti turimas žinias, įgyti turtingos patirties bei įgyvendinti abipusiai naudingas idėjas. 

• Galimybę tobulintis ir mokytis įvairiuose verslo renginiuose ir seminaruose, kuriuos  

organizuoja UAB TOC sprendimai bei kituose; 

• Konkurencingą bei nuo asmeninių rezultatų priklausantį darbo užmokestį. 

SAVO GYVENIMO APRAŠYMĄ (CV) IR MOTYVACINĮ LAIŠKĄ SIŲSKITE EL. PAŠTU: CV@TOC.LT 

(Iš anksto Jums dėkojame - informuosime ir susisieksime tik su atrinktais kandidatais) 

Verslo konsultacijų įmonė  

„TOC sprendimai“ prie savo komandos kviečia prisijungti: 


