
Jūsų gyvenimo aprašymą saugosime tik vykstančios atrankos metu. Atsirinkus kandidatą į ieškomą 
poziciją, Jūsų duomenys kartu su kitų pretendentų duomenimis bus sunaikinti. 
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais 

 

 

Administracijos ir finansų 

skyriaus vadovas (-ė) 

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ – Lietuvos turizmo skatinimo agentūra, atsakinga už šalies 

turizmo rinkodarą užsienyje ir Lietuvoje. Mūsų pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos 

kaip patrauklios turizmo krypties pozicijas pasaulio turizmo žemėlapyje ir didinti 

atvykstamojo bei vietinio turizmo srautus. 

Kviečiame prisijungti prie mūsų ir kartu kviesti pasaulį į Lietuvą! 

 

Kokį darbą siūlome: 

• Koordinuoti ir organizuoti skyriaus darbą (7 žmonių), užtikrinant funkcijų 
įgyvendinimą; 

• Įgyvendinti steigėjo keliamus tikslus: planavimas, vykdymas, atsiskaitymas; 

• Prižiūrėti Įstaigos administravimo veiklą; 

• Valdyti organizacijos finansinius resursus; 

• Konsultuoti komandą priskirtų veiklų, rinkodaros priemonių įgyvendinimo ir 
finansinio atsiskaitymo klausimais; 

• Rengti turizmo sektoriaus planavimo dokumentus, dalyvauti viešųjų pirkimų 
procesuose; 

• Užtikrinti Įstaigos strateginius tikslus, įgyvendinančius turizmo plėtros projektų 
sklandų ir sėkmingą vykdymą; 

• Peržiūrėti, tobulinti esamus ir kurti naujus procesus, siekiant užtikrinti tinkamą 
aplinką darbuotojams bei efektyvią organizacijos veiklą; 

• Nuolat ieškoti, siūlyti ir diegti sprendimus, skirtus efektyvesnei organizacijos 
veiklai. 

 

Tu mums reikalingas (-a), jeigu: 

• Esi įgijęs aukštąjį išsilavinimą; 

• Turi puikius lyderystės ir sėkmingus komandos vadovavimo įgūdžius; 

• Turi patirties administracijos ir finansų valdymo srityse; 

• Viešųjų pirkimų, teisės, projektų valdymo patirtis - didelis privalumas! 

• Gebi dirbti savarankiškai, deleguoti užduotis ir motyvuoti komandą; 
• Moki savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti pasiūlymus dėl jų 

sprendimo būdų; 

• Terminų laikymasis, atidumas detalėms yra vieni svarbiausių kriterijų tavo darbe; 

• Sugebi aiškiai dėstyti mintis, turi puikius prezentavimo įgūdžius; 

• Jauti aistrą pristatyti Lietuvą pasauliui; 

• Esi orientuotas į kokybišką rezultatą, atsakingas bei motyvuotas. 
 

Privalumai: 

• Darbas turizmo srityje ir atstovavimas šalies turizmo prekės ženklui „Lithuania. 
Real is beautiful“; 

• Ambicingi ir motyvuoti kolegos; 

• Galimybės profesiniam tobulėjimui; 

• Kolegiška atmosfera ir darbo vieta pačiame Vilniaus centre. 

 

Atlyginimo rėžiai – 2645 - 2975 eur (prieš mokesčius) 
 

CV laukiame el. paštu: 
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