
 

Lietuvos futbolo federacijos konkursas LFF Komunikacijos vadovo 

pareigoms užimti  

Komunikacijos vadovo darbo pobūdis: 

 Vystyti LFF komunikacijos strategiją, planuoti ir valdyti atskirų asociacijų komunikacinius 

procesus, ruošti ir įgyvendinti projektus ir planus; 

 Organizuoti LFF informacijos, įvaizdžio ir socialinių iniciatyvų sklaidą asociacijoms, 

partneriams, rėmėjams, darbuotojams ir visuomenei; 

 Formuoti ir palaikyti bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais; 

 Ruošti ir platinti informacinius pranešimus, organizuoti spaudos konferencijas, reportažus ir 

kitus renginius; 

 LFF Atstovavimas ir reprezentavimas bendraujant su žiniasklaida bei kitomis 

suinteresuotomis šalimis; 

 Komandos formavimas, ugdymas bei efektyvaus darbo organizavimas; 

 Informacijos apie LFF bei jos asociacijų veiklą rinkimas ir analizavimas; 

 Komunikacijos veiklos planavimas, biudžeto koordinavimas; 

 LFF ženklo stiprinimas viešojoje erdvėje; 

 Socialinių ir vidinės komunikacijos programų ar kampanijų įgyvendinimas; 

 Naujų galimybių analizė, pasiūlymų pateikimas 

Esate idealus (-i) kandidatas, jeigu: 

 Turite aukštajį išsilavinimą (būtina komunikacijos/žurnalistikos/viešųjų ryšių srityje); 

 Turite (pageidautina) sėkmingą patirtį žiniasklaidos/ viešųjų ryšių srityje – ne mažesnę kaip 5 

metų; 

 Turite (pageidautina) ne mažesnę, nei 3 metų vadovavimo patirtį; 

 Gebate planuoti ir valdyti vidinės bei išorinės komunikacijos procesus, rengti integruotos 

komunikacijos programas; 



 Išmanote rinkos tyrimų, visuomenės apklausų procesą ir gebate naudoti jų duomenis 

organizacijos poreikiams; 

 Turite puikius žodinės ir rašytinės komunikacijos gebėjimus; 

 Gebate valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją  

 Domitės Lietuvos ir užsienio futbolu; 

 Turite gerus konfliktų valdymo, diplomatijos ir įtaigos įgūdžius, sugebate būti lankstus bei 

gebate dirbti komandoje; 

 Esate kūrybiškas, iniciatyvus ir gebate savarankiškai priimti sprendimus; 

 Turite puikius planavimo ir projektų valdymo įgūdžius, strateginį mąstymą; 

 Turite puikias lietuvių ir anglų kalbų žinias (raštu/žodžiu), kitų kalbų mokėjimas – 

privalumas; 

 Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius; 

Mes Jums siūlome: 

 Įdomią ir atsakingą patirtį Lietuvos futbolo federacijoje; 

 Profesinio tobulėjimo ir karjeros perspektyvas; 

 Socialines garantijas; 

 Darbo užmokestį pagal susitarimą. 

 

CV bei motyvacinį laišką siųsti el.adresu: atranka@lff.lt su pavadinimu „Komunikacijos 

vadovas“. 

Konfidencialumą garantuojame. 

Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą. 


