
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Prie ilgametės UAB IN RE veiklos kviečiame prisidėti naują 
komandos narį 

 

Marketingo specialistę/ą 

Jeigu tu: 
 Turi aukštąjį išsilavinimą marketingo srityje ir ne mažiau, kaip 2 

metų patirtį rinkodaroje bei tave traukia inžinerija,  
technologijos ir inovacijos, arba: 

 Turi aukštąjį inžinerinį išsilavinimą ir esi išbandęs savo jėgas 
marketinge arba turi darbo patirtį šioje srityje; 

 Turi kompiuterinio dizaino įgūdžių; 
 Laisvai komunikuoji anglų ir lietuvių kalbomis; 
 Sklandžiai, kūrybingai ir originaliai dėstai mintis raštu bei 

žodžiu; 
 Pozityviai mastai, efektyviai planuoji laiką, turi organizacinių 

įgūdžių, ir moki dirbti komandoje;  
 Esi kūrybingas, komunikabilus ir draugiškas. 

 
Būsimo darbo pobūdis: 

 Rinkodaros veiksmų plano rengimas ir įgyvendinimas (tinklinis 
marketingas); 

 Reklaminio ženklo, prekių ir paslaugų populiarinimas ir 
žinomumo didinimas: 

 Socialinės medijos turinio strategijos kūrimas ir įgyvendinimas; 
 Skaitmeninės rinkodaros analizės įrankių išmanymas, 

skaitmeninio turinio kūrimas ir įgyvendinimas (su max.IG), 
 Paieškos sistemos optimizavimas (SEO); 
 Rinkodaros efektyvumo kampanijų analizė; 
 Naujų idėjų generavimas; 
 Reklaminės medžiagos ruošimas įvairiems poreikiams. 

 
Mes siūlome: 

 Būti inovatyvios technologijų komandos dalimi ir prisidėti prie 
ilgalaikės jos sėkmės; 

 Įdomią veiklą, profesinį tobulėjimą ir kūrybinę laisvę; 
 Pastovumą ir reguliarumą, šiais iššūkių laikais; 
 Kiekvieno komandos nario ir jo indėlio vertinimą;   
 Kolektyvo santykių jaukumą ir pozityvų bendravimą;   
 Modernią darbo vietą miesto centre; 
 Ir dar daug visko gero, apie ką sužinosi atėjęs į mūsų 

             kolektyvą. 
 
Atlyginimas 

 Bazinis atlyginimas nuo 1580,- Eur (bruto) + aktyvi ir dinaminė 
bonusų sistema, priklausanti nuo darbo rezultatų.    
 

Mes tikime, jog marketingas yra lyg menas, 
gebantis verslą pakelti į kitą lygį. 

UAB IN RE jau 24 metai 
padeda Lietuvos pramonės ir 
statybos įmonėms, įsisavinti ir 
efektyviai naudoti pasaulyje 
pirmaujančias inovacines 
skaitmenines platformas, skirtas 
projektavimui, gamybai ir 
produkto gyvavimo ciklo 
palaikymui. UAB IN RE yra 
vienintelis Dassault Systèmes 
SOLIDWORKS Corp. sertifikuotas 
mokymų ir techninio palaikymo 
centras Lietuvoje. Taip pat yra 
kompanijos Bentley Systems 
auksinis partneris ir Bentley 
Institute autorizuotas mokymo 
centras Lietuvoje. 

 

 

Laukiame  gyvenimo aprašymų (CV) 
el. paštu: 
cv@inre.lt; 

Kontaktai pasiteirauti: 
+37061678350; +370 5 2124660 

(personalo vadovė Evelina) 

 

 

 

 

 

 


