ESAME DIDELĖ, PROFESIONALI, AUKŠČIAUSIO LYGIO
ELEKTROS ENERGETIKOS TINKLŲ PASLAUGAS TEIKIANTI BENDROVĖ

ORGANIZACIJOS VYSTYMO DEPARTAMENTE KAUNE ŠIUO METU IEŠKOME
KOMUNIKACIJOS PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• Bendrovės komunikacijos strategijos, įvaizdžio kūrimas ir stiprinimas, pasitelkiant gerąsias pasaulines
praktikas;
• komunikacijos planų ir projektų rengimas bei įgyvendinimas Bendrovės mastu, biudžeto planavimas ir
valdymas;
• Bendrovės atstovavimas įvairiose projektinėse veiklose – renginiuose, karjeros dienose, konferencijose;
• nuolatinės Bendrovės komunikacijos socialiniuose tinkluose (medijoje) užtikrinimas;
• glaudus bendradarbiavimas ir kolegų konsultavimas komunikacijos klausimais, požiūrio į komunikacijos
svarbą formavimas/ugdymas.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas (pageidautina komunikacijos, žurnalistikos, rinkodaros ar viešųjų ryšių srityje);
• savarankiško darbo patirtis ne mažesnėje nei vidutinio dydžio organizacijoje ar komunikacijos agentūroje
(privalumas – įmonių grupėje);
• puikūs organizaciniai, komunikavimo įgūdžiai, mokėjimas aiškiai, vizualizuojant perteikti svarbiausią
informaciją;
• sklandus minčių dėstymas, greita orientacija, gebėjimas idėjas paversti „kūnu“;
• stipri orientacija į rezultatą ir kryptingas užsibrėžtų tikslų siekimas, stiprios lyderio savybės;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Bizagi/Visio ar kitų projektavimo programų žinios);
• labai geras anglų kalbos mokėjimas;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Kandidatui siūlome:
• kadangi tai nauja pozicija Bendrovėje, turėsite laisvę kurti, diegti ir vystyti komunikacijos sritį;
• įgyti naujų kompetencijų dirbant su tikrais savo srities ekspertais;
• įgyvendinti unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus, dirbant vienoje didžiausių
energetikos įmonių grupių – EPSO-G;
• dirbti įdomų, dinamišką ir atsakingą, bendravimo ir bendradarbiavimo su žmonėmis kupiną darbą;
• galimybę dalyvauti vidiniuose ir išoriniuose mokymuose – investuosime į Tavo profesinį tobulėjimą;
• draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7), nes darbuotojo sauga ir sveikata – mums prioritetas Nr. 1;
• galimybę dalį darbo laiko dirbti iš namų;
• dalyvauti Bendrovės renginiuose ir kartu kurti kūrybišką bei inovatyvią darbo aplinką!
Informacija apie darbo užmokestį:
• pastovi atlygio dalis nuo 1690-2000 EUR BRUTO ir metinė kintamoji atlygio dalis iki 20 % (atsižvelgiant į
pasiektus rezultatus). Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo turimą
patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
• darbo laikas – visa darbo diena.
• darbo vieta – Kaunas.
• kandidatuokite savo CV siųsdami el. paštu karjera@epsog.lt
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi personalo atrankos tikslais. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą
galite paskaityti: https://tetas.lt/apie-mus#1573039351553-a603dd05-3aaf

