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Skaitmeninės rinkodaros specialistas (-ė) Vilniuje 

 

Atsakomybės: 

 Svetainių administravimas ir turinio kūrimas (B2B, B2C); 
 Socialinių tinklų turinio kūrimas ir administravimas (B2B, B2C);  
 Skaitmeninės rinkodaros kampanijų planavimas, kūrimas ir administravimas; 
 Pardaviminės, produktų ir įvaizdinės medžiagos ruošimas: brošiūros, lankstinukai, produktų 

instrukcijos, PPT, video; 
 Darbdavio ir įmonės įvaizdžio formavimas, prekės ženklo ir produktų žinomumo didinimas; 
 Marketinginių veiksmų efektyvumo matavimas, rezultatų sekimas, analizė, ataskaitos; 
 Bendravimas su išoriniais paslaugų tiekėjais, atliekamų darbų koordinavimas. 

 

Reikalavimai: 

 Rinkodarinių tekstų kūrimas anglų ir lietuvių kalbomis; 
 Analitiniai sugebėjimai; 
 Atidumas detalėms; 
 Kūrybiškumas; 
 Orientacija į rezultatą. 

 
Privalumai: 

 Google Analytics, Google Ads, SEO žinios; 
 Gebėjimas skaityti techninius brėžinius. 

 
 

Jei Tau įdomi statybų sritis, mes siūlome prisijungti prie mūsų, mokytis ir tobulėti auginant prekės 

ženklą bei kuriant rinkodarinį turinį, orientuotą į abu klientų segmentus (B2B ir B2C) Lietuvos ir 

užsienio rinkose. 

 Ieškome rinkodaros srities studijų, trečio ar vėlesnių kursų studentų (-čių);  
 Pradžiai siūlome 3 mėn. praktikos laikotarpį, kuriam pasibaigus, jei tiks rezultatai, įdarbinsime; 
 Bus galimybė derinti studijas su praktikos laikotarpiu ar įdarbinus. 

 

Tavo CV lauksime: simona@aradas.lt su nuoroda «Rinkodaros praktikantas». Susisieksime tik su 

atrinktais kandidatais. 

 

 

ARADAS – sparčiai auganti, inovatyvi įmonė, gaminanti bei sėkmingai realizuojanti kompozito / PVC / 

aliuminio langus, duris bei fasadus. Fokusuojamės į gamybos modernizavimą, produktų asortimento plėtrą 

ir į aukšto lygio aptarnavimą. Nuo pat gyvavimo pradžios didžiąją dalį produkcijos eksportuojame: iki 95 % 

gaminių pasiekia Europos šalis, įskaitant mūsų pagrindines rinkas – Norvegiją, Daniją, Švediją ir Islandiją.  

Tikime, kad nėra nieko įtakingesnio už darbuotojus ir jų įsitraukimą siekiant padaryti klientus laimingais. 

Nuolat kuriame patrauklią fizinę ir emocinę darbo aplinką, kurioje kiekvienas mūsų darbuotojas galėtų 

atskleisti geriausius savo gebėjimus, noriai tobulėtų ir drąsiai siūlytų naujas idėjas. 


