Compensa Vienna Insurance Group yra Lietuvoje registruota akcinė draudimo bendrovė,
kuri nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėjo veiklą Baltijos šalyse.
Bendrovė priklauso draudimo grupei „Vienna Insurance Group“, kuri yra Austrijos bei
Centrinės ir Rytų Europos draudimo rinkos lyderė, ji valdo 50 bendrovių 25 šalyse ir draudimo
rinkoje veikia jau 190 metų. Visoje grupėje dirba apie 25 tūkst. darbuotojų. Grupė vadovaujasi
laiko patikrintomis tradicijomis, ji išsiskiria stipriais produktais ir gebėjimu palaikyti artimą ryšį
su savo klientais.
Marketingo specialistas (-ė) Vilniuje
Mėgsti kurti, turi idėjų, kuriomis nekantrauji pasidalinti ir žinai, kad tai sritis, kurioje jautiesi
geriausiai? Junkis prie Finansų rinkos lyderių komandos, tapk profesionalų dalimi, aukime,
kurkime ir būkime matomi kartu!
Compensa Vienna Insurance Group 2021 m. išrinkta stipriausia finansų sektoriaus įmone.
Saugome tai, kas svarbu!
Tavo darbo diena:
• Bendrovės rinkodaros strategijos ir plano įgyvendinimas;
• Rinkodaros kampanijų / projektų įgyvendinimas bei rezultatų vertinimas;
• Kūrybinių idėjų generavimas, pasiūlymų teikimas ir įgyvendinimas;
• Reklaminės medžiagos ir priemonių rinkodaros kampanijoms kūrimas;
• Bendradarbiavimas su kūrybinėmis, media ir soc. media agentūromis;
• Naujų reklamos būdų ir kanalų paieška;
• Internetinio puslapio priežiūra ir vystymas (vartotojo patirties gerinimas, darbas su turinio
valdymo sistema);
• Rinkos bei konkurentų stebėjimas, analizė.
Ko mes tikimės:
• Aukštojo išsilavinimo, padėsiančio greitai perprasti rinkodaros skyriaus veiklą;
• Gebėjimo vienu metu įsitraukti į kelias skirtingas veiklas ir išskirti projektų valdymo
prioritetus;
• Kūrybiškumo ir drąsos įgyvendinti inovatyvias idėjas;
• Gebėjimo dirbti komandoje ir asmeniškai prisiimti atsakomybę;
• Labai gerų darbų planavimo ir organizavimo įgūdžių, terminų laikymosi bei vidinės
motyvacijos tobulėti ir mokytis;
• Patirties administruojant tinklapius ir socialinius tinkus;
• MS Office paketo išmanymo – PPT, Word, Excel;
• Gerų lietuvių ir anglų kalbų žinių, raštvedybos išmanymo.
Mes Tau siūlome:
• Atsakingą, įdomų darbą sparčiai augančioje kompanijoje;
• Profesionalų, draugišką kolektyvą;
• Profesinio bei asmeninio tobulėjimo galimybę;
• Karjeros galimybes;
• Įvairias papildomas naudas (papildomas sveikatos draudimas, nuolaidos kompanijos
produktams, įvairūs renginiai ir.t.t.).
Darbo užmokestis nuo 1800 eur (brutto) per mėnesį. Galutinis darbo užmokestis priklauso
nuo atrinkto kandidato kompetencijų.

Konfidencialumą garantuojame, informuosime tik atrinktus kandidatus.

