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IEŠKOME RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VADOVO (-ĖS)   

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 8-nerius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta 

uždaroji akcinė bendrovė - finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes 

ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. 

VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, 

viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.  

KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA: 

• VIPA rinkodaros ir komunikacijos strategijos kūrimas, rinkodaros biudžeto planavimas, ir įgyvendinimas; 

• rinkodaros priemonių vystymas ir koordinavimas finansinių priemonių žinomumui didinti, pardavimams 
skatinti; 

• glaudus bendradarbiavimas su pardavimų komanda dėl finansinių priemonių veiksmų skatinimo ir 
strateginių tikslų pasiekimo; 

• rinkos poreikių, tendencijų, pokyčių analizavimas ir stebėjimas, potencialių galimybių identifikavimas; 

• klientų aptarnavimo standartų, pasitenkinimo vertinimas, lojalumo programų diegimas ; 

• VIPA žinomumo didinimas, įvaizdžio kūrimas įvairiais kanalais ir priemonėmis ; 

• VIPA socialinių tinklų ir skaitmeninio turinio priemonių kūrimas ir koordinavimas; 

• rinkodaros ir komunikacijos projektų organizavimas ir įgyvendinimas; 

• vidinės komunikacijos veiklų planavimas ir vykdymas (kūrybiškų idėjų generavimas, informacijos 
rinkimas ir rengimas, dalyvavimas rengiant vidinius įmonės renginius ir pan.); 

• bendradarbiavimas su išoriniais partneriais – dizaineriais, skaitmeninės reklamos agentūromis, 
žiniasklaidos kanalais. 

TIKIMĖS KAD TU: 

• esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

• turi ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį rinkodaros srityje; 

• turi bent 2 metų sėkmingos vadovavimo patirties; 

• turi patirties finansų įstaigoje (privalumas); 

• gebi kurti pridėtinę vertę demonstruojantį ir kokybišką turinį lietuvių ir anglų kalbomis; 

• pasižymi strateginiu mąstymu ir sugebi planuoti veiksmus į priekį siekiant ilgalaikės vertės ; 

• gebi dirbti komandoje ir individualiai, efektyviai planuojant bei organizuojant savo ir kitų darbo laiką; 

• moki puikiai dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Google Analytics ar kitais rinkodaroje 
naudojamais analitiniais įrankiais. 

MES SIŪLOME: 

• iššūkingą skyriaus vadovo darbą veržlioje ir sparčiai augančioje organizacijoje; 

• profesinio tobulėjimo galimybes; 

• konkurencingą darbo užmokestį ir motyvacines priemones; 

• profesionalią ir draugišką VIPA komandą. 

 

Gyvenimo aprašymo (CV) laukiame adresu karjera@vipa.lt (su nuoroda Marketingo projektų vadovas (-ė)). 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Atsakingas asmuo: Inga Andruškevičiūtė, tel. Nr. pasiteiravimui (8 5) 266 

1208. 

Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis VIPA ir sutinkate, kad Jūsų duomenys VIPA duomenų bazėje bus 

saugomi 36 mėnesius. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu karjera@vipa.lt. Daugiau apie 

asmens duomenų tvarkymą VIPA galite perskaityti čia: http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/. 
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