
 

 

UAB FREOR LT – vienintelė komercinės šaldymo įrangos gamintoja Baltijos šalyse, kurianti energetiškai efektyvius 
ir tvarius šaldymo sprendimus. Įmonė mažmeninės prekybos sektoriui tiekia prekybines vitrinas, priesienius, 

šaldiklius. FREOR eksportuoja apie 90% produkcijos ir tiekia šaldymo įrangą pasauliniams prekybos tinklams tiek 
Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.   

 
Kviečiame prisijungti prie rinkodaros skyriaus komandos. Šiuo metu darbui Vilniuje ieškome: 
 

Grafikos dizainerio (-ės) – rinkodaros specialisto (-ės) 
 

    Tavo veiklos pobūdis: 

• Įvairios maketavimo ir dizaino darbų užduotys, spausdintos reklaminės medžiagos rengimas ir vykdymo 

priežiūra (katalogai, brošiūros, firminio stiliaus atributai, instrukcijos); 

• Spausdinamos reklaminės medžiagos paruošimas spaudai; 

• Reklamos idėjų kūrimas ir vizualinis įgyvendinimas;  

• Kiti įvairūs grafinio dizaino darbai (iškabos, plakatai, reklaminės sienelės, roll-up ir pan.);  

• Konkurentų reklamos leidinių analizė; 

• Rūpinimasis rinkodaros priemonėmis, lojalumo dovanomis bei atributika; 

• Techninės informacijos sisteminimas ir pritaikymas naudojimui rinkodaros tikslais; 

• Pagalba rinkodaros skyriaus kolegoms įgyvendinant projektus (gaminių vizualizacijų kūrimo priežiūra, 

pasirengimas parodoms, fotografavimas ir pan.). 

    Mes tikimės, kad Tu: 

• Įgijęs (-usi) aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą, pageidautina rinkodaros, komunikacijos ar grafinio dizaino 
srityje; 

• Turi gerus darbo specializuotomis kompiuterinėmis programomis įgūdžius (Adobe InDesign, Illustrator, 

• Photoshop; MS PowerPoint); 

• Turi ne mažiau nei 2 metų darbo patirties rinkodaros/grafinio dizaino srityje, įskaitant naudojimąsi Adobe 

programų paketu; 

• Išmanai reklamos gamybos, paruošimo spaudai specifiką; 

• Rašai taisyklinga lietuvių kalba, turi geras anglų kalbos žinias; 

• Jauti atsakomybę už atliktų darbų kokybę, esi kruopštus, atidus; 

• Gebi savarankiškai organizuoti savo darbą, esi kūrybiškas, iniciatyvus; 

• Pasižymi loginiu mąstymu ir atidumu detalėms. 
 

    Mes siūlome: 

• Dinamišką ir atsakingą darbą augančioje ir tobulėjančioje tarptautinėje įmonėje; 

• Draugišką kolektyvą ir visapusišką kolegų pagalbą; 

• Įdomius projektus profesiniam augimui;  

• Laiku mokamą atlyginimą, atitinkantį kompetenciją. 

Siūlomas atlyginimas – nuo 800 €/mėn. į rankas. 

 

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su laiško tema „Grafikos dizainerio (-ės) – rinkodaros specialisto (-ės) 

pareigoms užimti“ siųsti el. paštu dominyka.germanaite@freor.com.   

 

Pokalbio ir asmens duomenų anonimiškumas garantuojamas.  

Darbo laikas: visa darbo diena 

Vieta: Katiliškių g. 92, Vilnius  

 


