
Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas siūlo darbą 
Partnerystės ir projektų skyriaus vadybininkui (-ei) 

 
Pagrindinės Partnerystės ir projektų skyriaus vadybininko (-ės) atliekamos funkcijos: 

 dalyvauja organizuojant Elektronikos ir informatikos fakulteto (toliau – Fakultetas) 
dėstytojų ir studentų, taip pat į Fakultetą atvykstančių užsienio dėstytojų ir studentų 
akademinį  mobilumą pagal Erasmus+ ar kitas mainų programas; 

 vadovaujantis tarptautinių ir nacionalinių fondų, agentūrų, kitų institucijų kvietimais,  
rengia projektų paraiškas, administruoja, koordinuoja Fakulteto vykdomus projektus; 

 dalyvauja organizuojant Fakultete akademinės bendruomenės kvalifikacijos 
tobulinimo  seminarus, konferencijas, Fakulteto bendruomenės šventes, svečių 
priėmimus bei kitus su Fakulteto veikla susijusius renginius; 

 plėtoja partnerystės ryšius su Fakulteto socialiniais partneriais – Lietuvos ir užsienio 
įmonėmis bei įstaigomis, dalyvauja organizuojant Fakulteto ir Kolegijos karjeros 
dienas; 

 plėtoja partnerystės ryšius su Lietuvos bendrojo lavinimo  mokyklomis, dalyvauja 
organizuojant Fakulteto ir Kolegijos Atvirų durų dienas, kitus mokslo ar studijų 
populiarinimo renginius; 

 rengia Fakulteto veiklas viešinančius tekstus ir nuotraukas Fakulteto ir Kolegijos 
internetinėms svetainėms lietuvių ir anglų kalbomis; 

 administruoja ir nuolatos aktualia informacija (tekstais ir nuotraukomis) atnaujina 
Fakulteto profilius socialiniuose tinkluose. 

 
Reikalavimai kandidatui (-ei): 

 aukštasis išsilavinimas; 
 puikus lietuvių bei labai geras anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu (anglų kalba ne 

žemesniu kaip C1 lygiu); 
 mokėjimas naudotis naujomis ryšių perdavimo priemonėmis ir kita organizacine 

technika; 
puikūs vadybinio darbo įgūdžiai; 

 gebėjimas dirbti komandoje; 
 komunikabilumas, pareigingumas, kūrybiškumas. 

 
Kandidato (-ės) privalumai pretenduojant į siūlomą darbo vietą: 

 patirtis tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengime, projektų 
administravime, koordinavime bei jų tiesioginiame įgyvendinime; 

 patirtis rengiant atstovaujamos institucijos veiklą viešinančius pranešimus 
žiniasklaidai. 

 
Mes siūlome: 

 įdomų ir atsakingą darbą akademinėje aplinkoje; 
 projektinio darbo galimybes; 
 darbo tarptautinėje aplinkoje galimybes; 
 profesinio tobulėjimo galimybes Lietuvoje bei užsienyje; 
 1268 eurų atlyginimą (neatskaičius mokesčių). 

 
Gyvenimo aprašymą iki 2022-05-01 prašome siųsti el. paštu: v.lauciunas@eif.viko.lt, 
Esant klausimams prašome skambinti tel. +370 663 77929 (Elektronikos ir informatikos 
fakulteto Partnerystės ir projektų skyriaus vedėjas Vytautas Lauciūnas). 
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