
 

Saffort Northern Europe, UAB  – jauna, veržli, nuolatos tobulėjanti, ambicingų tikslų siekianti 
įmonė.  Esame lyderiai seifų prekyboje Baltijos šalyse. Vykdome el.prekybą visoje Europoje atstovaudami 
žinomiausius Europoje seifų gamintojus. 

Mūsų įmonių grupė veiklą pradėjo 1998 metais, o 2017 metais atsirado SAFFORT, kaip savarankiška 
įmonė orientuota tik į seifų prekybą. Pirmas seifas parduotas daugiau nei prieš 20 metų. Per tą laiką seifų 
prekyboje mes išnagrinėjome visas įmanomas galimybes, ištyrinėjome visus seifus, kuriuos tik pavyko 
gauti. Savo patirtį įdėjome kurdami didžiausią seifų prekybos sistemą SAFFORT. 

Taip pradėjome vystyti savo prekės ženklo seifų liniją Brihard ir Homesafe, kurių pardavimai auga 
kiekvienais metais ir šiai dienai šių seifų yra parduodama visoje Europoje. 

Daugiau informacijos: www.saffort.lt  

 

Pagarba, sąžiningumas prieš kolegas ir klientus bei partnerius  yra mūsų esminės vertybės. Mūsų įmonė 

orientuota į komandos kompetencijų ir savo srities profesionalų ugdymą. 

 

Šiuo metu prie mūsų profesionalų komandos kviečiame prisijungti praktikantą ir siekti įmonės 

tikslų kartu! 

 

Praktikantas e-komercijos ir rinkodaros srityje: 

 

Atsakingam ir žingeidžiam praktikantui suteiksime galimybę atlikti rinkodaros ir e-komercijos praktiką 

įmonėje. Naują komandos narį maksimaliai sieksime supažindinti su kasdieniais e-komercijos procesais. 

Suteiksime ne tik teorines bet ir praktines žinias, skatinsime generuoti idėjas bei realiai prisiliesti prie 

projektų įgyvendinimo.  

- Praktikos grafikas yra lengvai suderinamas su studijomis.  

- Papildomai siūlome atlyginimą už atliekamą praktiką.  

 

Rinkodaros ir el. parduotuvių administravimo užduotys: 

    

 Internetinės svetainės priežiūra.    

 Informacijos atnaujinimas.     

 Prekių aprašymų kūrimas ir įkėlimas.     

 Nuotraukų redagavimas. 

 Pagalba sudarant rinkodaros planą.     

 Konkurentų veiksmų sekimas ir analizė. 

 Akcijų ir pasiūlymų kūrimas el. parduotuvėse     

 Pagalba kuriant ir įgyvendinant reklamines kampanijas.     

 Komunikacijos socialiniuose tinkluose valdymas. 

 Alternatyvių reklamos priemonių pasiūlymas ir įgyvendinimas. 

http://www.saffort.lt/


       

   

Lūkesčiai Jūsų kompetencijai: 

 Socialinių medijų valdymo/ vadybos įgūdžiai. 

 Geri bendravimo įgūdžiai, atsakingumas. 

 Kūrybiškumas. 

 Iniciatyvumas. 

 Užsibrėžtų tikslų siekimas. 

 Gebėjimas analizuoti duomenis. 

 

Privalumai:  

 Grafinio dizaino, photoshop įgūdžiai naudojant Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, 

Illustrator) ar panašias programas. 

 E- komercijos esminių principų suvokimas 

 Reklamų valdymo įgūdžiai: google ads, instagram, facebook, youtube ir pan. 

 Strateginis mąstymas ir sugebėjimas numatyti verslo galimybes. 

 

Mes siūlome: 

 Galimybę įgyti vertingos praktinės patirties ir tobulėti; 

 Galimybę gauti darbo pasiūlymą mūsų įmonėje; 

 Draugišką kolektyvą; 

 Galimybę derinti praktiką ir studijas. 

 Galimybę uždirbti praktikos metu. 

 

Jeigu tai, ką perskaitei, Tave sudomino, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos! 

 

Informacija dėl praktikos: 

 

E-mail alina@saffort.com  

Mob.  +370 630 09 553 

mailto:alina@saffort.com

