Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
padeda užtikrinti sklandų
Ministro Pirmininko ir
Vyriausybės sprendimų
priėmimą svarbiausiais
valstybei klausimais.
Atsinaujinusi Vyriausybės
kanceliarija siekia
nuolatinio tobulėjimo,
pažangos, novatoriškumo ir
veržlumo, todėl į savo
komandą kviečia jungtis
šalies talentus
ambicingiems darbams.
Tikime, 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.

KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO VADOVAS
Karjeros valstybės tarnautojas, kategorija A-18

ATSAKOMYBĖS

REIKALAVIMAI

Kurti Vyriausybės tarptautinės,
nacionalinės ir vidinės komunikacijos
strategiją ir ją įgyvendinti:

• Stipri lyderystės kompetencija,
gebėjimas suburti, motyvuoti ir ugdyti
komandą

• Formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį
užsienyje

• 3+ metų vadovaujamo darbo patirtis

• Užtikrinti vientisą ir efektyvią
Vyriausybės komunikaciją ir ryšius su
visuomene
• Veiksmingai valdyti Vyriausybės
kanceliarijos ryšius su žiniasklaida
• Palaikyti atviros Vyriausybės kultūros
vystymą, skatinti konstruktyvų
Vyriausybės ir visuomenės
bendradarbiavimą
• Užtikrinti kokybišką asmenų
aptarnavimą Vyriausybės
kanceliarijoje

• 5+ metų patirtis visuomenės
informavimo ir komunikacijos srityje

• Magistro kvalifikacinis laipsnis
• Geras užsienio kalbos (anglų, vokiečių
arba prancūzų) mokėjimas (B2 lygiu)
• Strateginis mąstymas, holistinis
matymas, gebėjimas spręsti
kompleksines problemas

• Puikūs derybiniai gebėjimai, įtakojimo
kompetencija

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

• Iniciatyvumas, veržlumas,
kūrybiškumas

Konkursas eiti valstybės tarnautojo pareigas artimiausiu metu bus paskelbtas Valstybės tarnybos departamento (VTD) tinklalapyje
(vtd.lrv.lt), skiltyje „Konkursai ir atrankos“. Sekite informaciją.
Prašymai dalyvauti konkurse bus teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą www.testavimas.vtd.lt
Daugiau informacijos apie poziciją, reikalavimus kandidatams bei atrankos organizavimą:
8 698 42396
8 645 57420

karjera@lrv.lt

lrvk.lrv.lt
vtd.lrv.lt
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