
APTARNAUJANTIS SPECIALISTAS (-Ė)
Šiuo metu Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 
Turto valdymo komanda kviečia prisijungti aptarnaujantį specialistą (-ę)

Darbo pobūdis:

-Atlikti patalpų remontą ir modernizavimą, apdailos darbus, smulkius staliaus ir elektros priežiūros 
darbus
-Paruošti ir įrengti darbo vietas, auditorijas ir kitas Fakulteto erdves, sustatyti reikalingą įrangą ir 
techniką (pvz., projektorius)
-Vykdyti elektronikos prietaisų, kondicionierių, projektorių profilaktinę priežiūrą
-Teikti vadovui pasiūlymus patalpų priežiūros ir modernizavimo klausimais-Teikti vadovui pasiūlymus patalpų priežiūros ir modernizavimo klausimais
-Organizuoti darbų vykdymą, paskirstyti užduotis pagalbiniam personalui ir koordinuoti jų darbą

Tikimės, kad Jūs:

-Turite gerai vertinamos darbo patirties statybos, remonto ar apdailos srityje
-Turite vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones
-Gebate efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą
-Esate darbštus (-i), atsakingas (-a) ir sąžiningas (-a), laikotės susitarimų

Vertinsime kaip pranašumą, jei Jūs:Vertinsime kaip pranašumą, jei Jūs:

-Išmanote pastatų techninės priežiūros, priešgaisrinės saugos, elektros priežiūros reikalavimus

Mes Jums siūlome:

-Įdomų, atsakingą ir kasdienių iššūkių pilną darbą stabiliai dirbančioje organizacijoje
-Profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes didžiausiame Lietuvos universitete
-Atlyginimą nuo 890 iki 990 Eur (neatskaičius mokesčių) ir galimybę gauti papildomas priemokas
-Metinę premiją už puikiai atliktą darbą
-Papildomas-Papildomas išmokas tada, kai darbuotojui to labiausiai reikia (pvz., gimus vaikui, netekus šeimos 
nario, sunkiai susirgus ir pan.)
-Tris papildomas apmokamas atostogų dienas (jei kasmetinės atostogos jau bus išnaudotos)
-Išskirtines sąlygas darbuotojams lankantis VU Sveikatos ir sporto centre, poilsio bazėse ar 
naudojantis VU teikiamomis paslaugomis (studijos, kalbų kursai, psichologų konsultacijos ir pan.)
-Aktyvų kultūrinį ir socialinį gyvenimą lankantis VU Botanikos sode, muziejuose, dalyvaujant meno 
kolektyvų veiklose, naudojantis VU bibliotekos paslaugomis

Jeigu susidomėjote, skambinkite tel. Jeigu susidomėjote, skambinkite tel. 852193147 arba siųskite gyvenimo aprašymą pavadinimu 
„Aptarnaujantis specialistas (-ė)“ iki 2020-07-03 el. paštu ina.bernotaite@evaf.vu.lt.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Šiuo metu Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo 
fakulteto komanda kviečia prisijungti:

Rinkodaros ir komunikacijos 
vadovą (-ę)
 

Darbo pobūdis:Darbo pobūdis:

• Kurti ir įgyvendinti fakulteto rinkodaros ir komunikacijos veiksmų planą (planuoti priemones, analizuoti rezultatus, 
vertinti ir kontroliuoti išlaidas)
• Rengti ir įgyvendinti stojimų į bakalauro ir magistrantūros studijas fakulteto skatinimo projektus
• Didinti bendruomeniškumą, kuriant fakulteto įvaizdį
• Vykdyti aktyvią fakulteto komunikaciją VU viduje ir išorėje
• Inicijuoti fakulteto reklamas (soc. tinkluose, „Google“ ir pan.) ir sekti jų populiarumą bei analizuoti rezultatus
•• Planuoti ir organizuoti komandos darbą taip, kad deleguotos užduotys būtų atliktos kokybiškai ir laiku 
 

Tikimės, kad Jūs:

• Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą
• Turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį rinkodaros srityje ir galite pagrįstai pasidžiaugti sėkmingais rezultatais
• Puikiai išmanote soc. medijų kanalus ir žinote, kas yra efektyvi reklaminė kampanija skirtingose medijose (FB, 
instagram, LinkedIn ir t.t.)
•• Turite patirties kuriant ir tobulinant interneto svetaines
• Mokate anglų kalbą (pageidautinas lygis - B2)
• Turite stiprius komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius, esate kūrybiškas, atsakingas, atviras naujovėms bei 
pokyčiams

Vertinsime kaip pranašumą, jei Jūs:

• Turite žurnalisto ar viešosios komunikacijos patirties
• Turite patirties parduodant paslaugas tiek jaunimui, tiek verslui ir profesionalams
•• Turite analogiškos darbinės patirties  kitoje aukštojo mokslo įstaigoje

Mes Jums siūlome:

• Sudėtingą, išskirtinės vertės darbą Vilniaus universitete, kur reikia parduoti profesionalų sukurtą produktą – studijas
• Dirbti šaunioje, saviraišką ugdančioje komandoje
• Lankstų darbo laiko grafiką
• Asmeninį ir profesinį tobulėjimą mokymuose Lietuvoje ir užsienyje
•• 1500 -2000 Eurų atlyginimą neatskaičius mokesčių ir galimybę gauti papildomas priemokas už sėkmingus darbo 
rezultatus, pardavimus ir projektus
• Išskirtines sąlygas darbuotojams lankantis VU Sveikatos ir sporto centre, poilsio bazėse pajūryje ar naudojantis VU 
teikiamomis paslaugomis (studijos, kalbų kursai, psichologų konsultacijos ir pan.)
• Aktyvų kultūrinį ir socialinį gyvenimą akademinėje aplinkoje

 

Jeigu susidomėjote, gyvenimo aprašymą pavadinimu „Rinkodaros ir komunikacijos vadovas (-ė)“ 
iki 2021 10 01. Siųskite adresu iki 2021 10 01. Siųskite adresu inga.sumskaite-dude@evaf.vu.lt

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


