
Šiuo metu Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto komanda kviečia prisijungti 
Komunikacijos specialistą (-ę) 

 
 Darbo pobūdis: 
 

 Sudaryti ir įgyvendinti Chemijos ir geomokslų fakulteto komunikacijos ir rinkodaros planą 

 Sisteminti, ruošti, skelbti ir atnaujinti informaciją apie fakultetą tinklalapyje ir socialinuose tinkluose ir taip 
formuoti jo įvaizdį 

 Kurti turinį (tekstus, žinutes, pristatymus, naujienlaiškius), siejant jį su fakulteto organizacinės kultūros 
stiprinimu 

 Vystyti ryšius su mokyklomis, socialiniais partneriais ir bendrauti su žiniasklaidos atstovais 

 Padėti rengti fakulteto mokslinę ir metodinę medžiagą renginiams ir konferencijoms 

 Rūpintis fakulteto programų viešinimu ir studentų pritraukimu 

 Organizuoti Chemijos ir geomokslų fakulteto darbuotojų ir Alumnų mokslo populiarinimo paskaitas 

 Koordinuoti fakulteto atstovų dalyvavimą renginiuose 

 Koordinuoti vizitus į Chemijos ir geomokslų fakulteto Jaunųjų chemikų laboratoriją 

 Dalyvauti Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus 
susirinkimuose ir pagal savo kompetencijas vykdyti susirinkimų nutarimus 

 
 
Mes tikimės, kad Jūs: 
 

 Puikiai mokate valstybinę kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu 

 Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office, YouTube, Facebook, Instagram, Canva) 

 Sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, gebate rengti straipsnius, pranešimus 

 Gebate ieškoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją 

 Turite puikius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius 

 Gebate efektyviai planuoti ir organizuoti savo darbą 

 Pasižymite organizuotumu, kūrybiškumu, savarankiškumu, iniciatyvumu, atsakingumu, kruopštumu ir 
imlumu naujovėms 

 Turite aukštajį išssilavinimą komunikacijos, žurnalistikos srityje arba esate paskutinio kurso studentas (-ė) 

 Turite viešosios komunikacijos specialisto darbo patirties 

 Fotografavimo, filmavimo ir vaizdo medžiagos montavimo patirties 
 
 
Mes Jums siūlome: 

 

 Įdomų, atsakingą ir kasdienių iššūkių pilną darbą didžiausiame Lietuvos universitete 

 Galimybę darbą derinti su studijomis 

 Galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei nuolat tobulinti profesines ir asmenines kompetencijas 
seminaruose, konferencijose, mokymuose Lietuvoje ir užsienyje 

 Atlyginimą nuo 800 iki 900 Eurų neatskaičius mokesčių 

 Papildomas priemokas ir premijas pagal Vilniaus universitete galiojančią atlygio sistemą 

 Aktyvų kultūrinį ir socialinį gyvenimą, lankantis Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centre, Botanikos 
sode, muziejuose, dalyvaujant Vilniaus universiteto meno kolektyvų veiklose, naudojantis Vilniaus 
universiteto bibliotekos paslaugomis 
 

 
Jeigu susidomėjote, gyvenimo aprašymą pavadinimu „Komunikacijos specialistas (-ė)“ iki 2021-04-08 
siųskite adresu aleksandra.prichodko@chf.vu.lt. 
 
 
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 
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