Lietuvos futbolo federacijos atranka LFF Rinkodaros vadovo
pareigoms užimti
Rinkodaros vadovo darbo pobūdis:
Jei esi kūrybinga, mėgstanti iššūkius asmenybė, turinti daug idėjų ir gebanti jas paversti
inovacijomis, laukiame tavęs prisijungiant prie veržlios komandos. Dirbant su rinkodaros projektais
būsite atsakingas (-a) už:












LFF ženklo vystymą, įvaizdžio kūrimą ir žinomumo didinimą;
Rinkodaros projektų planų inicijavimą, sudarymą, įgyvendinimą bei nuoseklų jų
koordinavimą;
Komunikacijos kanalų valdymą ir išorinės komunikacijos plano sudarymą, viešųjų ryšių
valdymą;
Skaitmeninio turinio kūrimą, kampanijų organizavimą bei įgyvendinimą;
Rinkodaros priemonių efektyvumo analizę bei nuolatinį tobulinimą;
Sklandų bendradarbiavimą su partneriais ir reklamos agentūromis;
Nuolatinę žiniasklaidos rinkos stebėseną, vidinę analizę ir įžvalgas;
Rinkodaros projektų, renginių inicijavimą ir lyderystę, savalaikę korekciją ir komunikaciją,
Komandos formavimą, ugydmą bei efektyvaus darbo organizavimą;
Rinkodaros veiklos planavimą, metinio biudžeto planavimą ir koordinavimą;
Naujų galimybių analizę, pasiūlymų pateikimą.

Reikalavimai:





Aukštasis išsilavinimas (pageidautina rinkodaros srityje);
Būtina sėkminga patirtis rinkodaros projektų valdyme (4-5 metai);
Pageidautina ne mažesnė nei 3 metų vadovavimo patirtis;
Galite realiais pavyzdžiais pademonstruoti savo pasiekimus įgyvendinant rinkodarinius
projektus, palaikant bendradarbiavimą su partneriais;















Esate iniciatyvus žmogus, gebantis tiek dirbti individualiai, tiek vykdyti vadovų suformuotą
strategiją;
Turite patirties organizuojant renginius;
Domėjimasis žiniasklaidos rinka ir skaitmenine rinkodara;
Gebėjimas valdyti kompleksiškus projektus;
Gebėjimas išsikelti realius tikslus;
Rinkos tyrimų, visuomenės apklausų proceso išmanymas ir gebėjimas naudoti jų duomenis
organizacijos rinkodaros poreikiams;
Puikūs žodinės ir rašytinės komunikacijos gebėjimai;
Informacijos valdymo, kaupimo, analizavimo gebėjimai;
Geri konfliktų valdymo, diplomatijos ir įtaigos įgūdžiai, lankstumas bei gebėjimas dirbti
komandoje;
Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus;
Puikūs planavimo ir projektų valdymo įgūdžiai, strateginis mąstymas;
Puikios lietuvių ir anglų kalbų žinios (raštu/žodžiu), kitų kalbų mokėjimas – privalumas;
Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

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 nuoroda „Rinkodaros vadovas“.
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą.

