
 

Personalo projektų vadovas (-ė) 

 „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 komandos ir kartu kviesti pasaulį į Lietuvą! 

 

Šioje pozicijoje būsi atsakingas (-a) už: 

• Personalo valdymo procesų ir sistemų kūrimą, priežiūrą (darbuotojų atrankos ir adaptacijos, 
kompetencijų vertinimo, atlygio, darbuotojų ugdymo, ir kt.) naujų darbuotojų pritraukimui ir dirbančiųjų 
įsitraukimui užtikrinti; 

• Vidinės komunikacijos ir įmonės kultūros stiprinimą, komandiškumo auginimą, ryšių su darbuotojais 
palaikymą ir pagalbą sprendžiant jų problemas; 

• Personalo atranką ir adaptaciją (kandidatų pritraukimas, paieška, pokalbių vedimas ir jų vertinimas, 
konsultavimas ir nuolatinis kontakto palaikymas); 

• Vadovų konsultavimą darbo su žmonėmis klausimais; 

• Nuolatinį rūpestį ir atsakomybę, kaip sutelkti įmonės kolektyvą, didinant kiekvieno darbuotojo 
įsitraukimą sutartiems tikslams pasiekti; 

• Darbuotojų mokymų poreikių vertinimą ir reikiamų mokymų programų organizavimą; 

• Personalo dokumentų rengimą. 
 
 
Tu mums reikalingas (-a), jeigu: 

• Esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) išsilavinimą  (privalumas 
psichologijos/žmogiškųjų išteklių); 

• Esi sukaupęs (-usi) ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį dirbant žmogiškųjų išteklių srityje; 

• Supranti ir žinai, kaip kurti įmonės kultūrą, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinamais, norinčiais ir 
galinčiais siekti tikslų, noriai bendradarbiaujančiais vieni su kitais; 

• Turi darbo teisės aktų, reglamentuojančius darbo santykius, išmanymą ir patirtį; 

• Esi atviras (-a), komunikabilus (-i), nebijote pokyčių; 

• Turi analitinį mąstymą, stiprų atsakomybės jausmą, esate iniciatyvus (-i), kūrybiškas (-a); 

• Turi patirties su Personalo apskaitos ir dokumentų valdymo programomis (privalumas – programos 
Stekas, Doclogix); 

• Turi puikius darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office); 

• Gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, moki valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir 
rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.  

 
 
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. 

 
Atlygis: nuo 2000 eur (neatskaičius mokesčių) 

 

 CV laukiame el. paštu: 

karjera@lithuania.travel | iki 2021 m. liepos 23  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.  

 


