
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tikime, kad Tu savo žiniomis, kūrybiškumu ir patirtimi gali mums padėti įgyvendinti skaitmeninės rinkodaros 
kampanijas, komunikacijos socialiniuose tinkluose strategiją, vystyti gerąją klientų patirtį ir kitus projektus. 

 

 

• Skaitmeninės rinkodaros kampanijų planavimas, įgyvendinimas ir analizė 
• Bendrovės paskyrų socialiniuose tinkluose komunikacijos strategijos, turinio kūrimas ir administravimas 
• Bendrovės tinklalapio administravimas (turinio kūrimas ir priežiūra, informacijos atnaujinimas) 
• Klientų poreikių ir patirties analizavimas, jos gerinimo veiksmų kūrimas ir įgyvendinimas 
• Pranešimų, laiškų, apklausų ir naujienlaiškių klientams turinio ruošimas, jų veiksmingumo stebėjimas 
• Duomenų analizė bei ataskaitų ruošimas 
• Reklaminės medžiagos rengimas ir spaudos darbų organizavimas 
• Reklaminių kampanijų, viešos komunikacijos kuravimas 
• Komunikacija su esamais įmonės partneriais 
• Kitų vadovo pavestų užduočių atlikimas savo kompetencijos ribose 

 
• Išmanai skaitmeninės rinkodaros įrankius (SEO, Google Analytics, Facebook Ads, Firebase, Google Optimize, Google AdWords ir kitus)  
• Turi patirties analizuojant ir gerinant esamų klientų patirtį, planuojant ir vykdant skaitmenines rinkodaros kampanijas  
• Mėgsti kurti įtraukiantį ir vertingą turinį, nuolat seki naujoves ir sugebi jas integruoti savo darbe 
• Moki analizuoti duomenis 
• Esi komunikabili, kūrybiška, iniciatyvi asmenybė, atsakingai siekianti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo 
• Turi puikius lietuvių kalbos įgūdžius, gebi bendrauti anglų kalba 
• Esi atviras grįžtamajam ryšiui, pozityvus, kruopštus ir atidus detalėms 
• Noriai dirbi tiek savarankiškai, tiek komandoje 

• Ankstesnę darbo draudimo sektoriuje patirtį 
• Gebėjimą dirbti grafinio dizaino programomis 

 
• Konkurencingą atlygio paketą ir kompetenciją atitinkantį darbo užmokestį, sveikatos draudimą bei papildomas naudas darbuotojams 
• Darbą pilnu etatu, neterminuotą darbo sutartį, galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliu 
• Galimybę augti, realizuoti savo idėjas bei prisiliesti prie naujų projektų kūrimo ir įmonės plėtros jaunoje ir draugiškoje komandoje 
• Aplinką, kurioje vertinamas profesionalumas, meilė darbui ir geras humoro jausmas 

 
 
 

 KVIEČIAME Į SAVO KOMANDĄ! 
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