Grafikos dizaineris (-ė) - projektų vadovas (-ė)

„Keliauk Lietuvoje“ – Nacionalinė 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 komandos ir kartu kviesti pasaulį į Lietuvą!
Kokį darbą siūlome:
• Turizmo leidinių, skirtų užsieniečiams ir lietuviams, kūrimo ir leidybos projektų
koordinavimas;
• Lietuvos stendų turizmo parodose, kitų renginių vizualinių sprendimų ieškojimas ir
vertinimas;
• Vizualaus turinio (nuotraukų) priežiūra, rinkimas, pirkimas;
• Įvairių prezentacijų apipavidalinimas;
• www.lithuania.travel polapių dizaino kūrimas;
• Įvairios reklaminės medžiagos (baneriai, soc. tinklų vizualai, korporatyviniai leidiniai ir
kt.) kūrimas ir adaptavimas;
• Komunikacija su išoriniais paslaugų tiekėjais (fotografais, agentūromis) ir
bendradarbiavimas su kitais skyriais įmonės viduje;
• Įvairių kitų dizaino užduočių ir projektų įgyvendinimas.
Tu mums reikalingas (-a), jeigu:
• Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą reklamos, marketingo, dizaino ar pan. srityje;
• Turi patirties dizaino srityje (puikiai valdai Adobe paketo įrankius: InDesign, Photoshop,
Illustrator);
• Esi Power Point ekspertas (-ė);
• Turi kūrybinių sprendimų (generavimo ir taikymo) įgyvendinimo patirties;
• Esi įgijęs (-usi) projektų valdymo bei komandinio darbo patirties su įvairių sričių
specialistais;
• Atidumas detalėms, kruopštumas yra tavo must!
• Esi iniciatyvus (-i), efektyviai planuojantis darbus ir laiką.
Privalumai:
• Darbas turizmo srityje ir prekės ženklo „Lithuania. Real is beautiful“ atstovavimas;
• Ambicingi ir motyvuoti kolegos;
• Galimybės profesiniam tobulėjimui;
• Kolegiška atmosfera ir darbo vieta pačiame Vilniaus centre (ne karantino metu 😊).
• Galimybė dirbti 0,5 arba 1,0 etatu.

Atlygio rėžiai: nuo 1500 eur (neatskaičius mokesčių)
Sutartis terminuota iki 2021 m. gruodžio 31 d. (su galimybe pratęsti)
CV laukiame el. paštu:
karjera@lithuania.travel | iki 2021 m. balandžio 16 d.
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.

