
Mes kuriame atsakingą ateities logistiką! Turime strateginę svajonę – iki 2026 metų būti tarp TOP10 
logistikos sektoriaus lyderių Europoje. Šis ambicingas tikslas suteikia mūsų kasdieniam darbui dar 
didesnės prasmės ir įkvepia kaskart pranokti save. Kartu kurdami modernią ir pažangią tarptautinę įmonę, 
puoselėjame atvirą ir draugišką įmonės kultūrą, kurios pagrindas – pagarba vienas kitam. Jei ir tau svarbios 
šios vertybės bei nori augti įmonėje, kuri siūlo neribotas galimybes, prisijunk prie „Girtekos“, imkis 
iniciatyvos ir kurk savo karjerą.

PRAKTIKA MARKETINGO SKYRIUJE
Transporto veikla

• Susipažinsi su Recruitment Marketing sąvoka.
• Administruosi socialinius tinklus. Prisidėsi prie vizualinio turinio kūrimo ir tekstų rašymo.
• Kursi video turinį: prisidėsi prie idėjų generavimo, scenarijaus kūrimo, filmavimų organizavimo.
• Kursi socialinių tinklų reklamines kampanijas ir apdorosi rezultatus.
• Ieškosi naujų reklamos kanalų ir formų.
• Atliksi tinklapio peržiūrą (vairuotojų dalies) ir vertinimą iš „user experience“ pusės.
• Prisidėsi prie komunikacijos automatizavimo darbų.
• Įgyvendinsi savo idėjas ir pasiūlymus.

Kuo įdomi bus tavo darbo diena? 

Puikiai pritapsi prie mūsų komandos, jei:

 Galimybę sudaryti savanorišką arba trišalę praktikos sutartį su universitetu / kolegija (visam 
praktikos laikotarpiui).

 Dinamišką ir tarptautinę darbo aplinką, kupiną iššūkių, galimybių ir gerų emocijų.
 Pažintį su „Girteka“ - transporto ir logistikos sektoriaus lydere. 
 Praktines žinias ir įgūdžius, karjeros galimybes po praktikos.
 Draugiškus, profesionalius kolegas ir gerą nuotaiką.
 Džiaugsmą ir vidinį pasitenkinimą įgyvendinus savo idėjas.

Mes siūlome:

• Domiesi reklamos tendencijomis ir galvoje nuolat sukasi įvairios idėjos.
• Tave apibūdina šios savybės: komunikabilumas, kūrybingumas, motyvacija, smalsumas ir 

atsakingumas.
• Kompiuteris yra neatsiejama tavo gyvenimo dalis. Puikiai valdai Excel, PowerPoint, Word.
• Turi patirties reklamos srityje – privalumas, bet ne būtinybė.
• Mėgsti dirbti tiek komandoje, tiek individualiai.
• Turi puikias lietuvių ir rusų/anglų kalbų žinias.
• Mėgsti skanią kavą ar arbatą, šviežius vaisius ir gardžius pietus.

Norėdami kandidatuoti į šią poziciją, siųskite CV el. paštu ieva.bujokiene@girteka.eu iki lapkričio mėn. 
30 d., laiško pavadinime nurodant poziciją.


