Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
padeda užtikrinti sklandų
Ministro Pirmininko ir
Vyriausybės sprendimų
priėmimą svarbiausiais
valstybei klausimais.

Vyriausybės kanceliarija
tiki, kad tik patyrę ir
profesionalūs darbuotojai
gali užtikrinti veiklos sėkmę
ir įgyvendinti sudėtingus
projektus, kuriančius vertę
visuomenei.
Jeigu mėgstate iššūkius,
siekiate nuolatinio
profesinio ir asmeninio
tobulėjimo, ieškote
galimybių pritaikyti savo
gebėjimus ir realizuoti
idėjas prisidedant prie
prasmingų veiklų ir
projektų, keičiančių
Lietuvą, nevengiate
didelio darbo tempo,
atsakomybės už rezultatus,
junkitės prie mūsų.

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
ATSAKOMYBĖS

REIKALAVIMAI

• Rengti ir įgyvendinti Vyriausybės veiklos
komunikacijos socialinėse medijose
strategiją, užtikrinti socialinės medijos
strategijos integravimą į bendrą
Vyriausybės komunikacijos strategiją
• Organizuoti Vyriausybės veiklos
pristatymą socialiniuose tinkluose
(Facebook, Twitter, Instagram YouTube ir
kita)
• Organizuoti Vyriausybės kanceliarijos ir
Ministro Pirmininko spaudos
konferencijas, vaizdo transliacijas iš jų

• Rengti pranešimus spaudai, atsakymus į
žurnalistų paklausimus
• Organizuoti ir įgyvendinti ryšių su
visuomene kampanijas
• Organizuoti ekskursijas po Vyriausybės
rūmus

SIŪLOME

• Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas
socialinių mokslų studijų srities,
komunikacijos ir informacijos, ryšių su
visuomene, politikos mokslų ar teisės
mokslų studijų krypties išsilavinimas
(magistro kvalifikacinis laipsnis)
• Ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis
ryšių su visuomene, komunikacijos srityse
• Ryšių su visuomene veiklos ir pagrindinių
visuomenes informavimo principų
išmanymas
• Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir
palaikymo principų išmanymas
• Proaktyvumas, veržlumas, kūrybiškumas
• Organizuotumo, komunikacijos,
patikimumo ir atsakingumo
kompetencijos

• Prasmingą bei atsakingą
darbą vienoje svarbiausių
valdžios institucijų
• Galimybę realizuoti savo
žinias ir įgūdžius
sprendžiant svarbiausius
valstybei klausimus
• Kvalifikacijos kėlimo bei
karjeros galimybes
• Galimybę įgyvendinti
ambicingas iniciatyvas
bei atvirą naujoms
idėjoms aplinką
• Galimybę organizuoti
savo darbą orientuojantis
į rezultatus

• Anglų, vokiečių arba prancūzų kalbos
žinios (B1 lygiu)

Gyvenimo aprašymą su nuoroda ,,Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas“ iki 2019 m. vasario 15 d. prašome siųsti el. paštu:
renata.sadzeviciute@lrv.lt Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Daugiau informacijos:
8 706 63709
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