
 DOMANTĖ ŠIMKŪNIENĖ
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTĖ

FUNKCIJOS
1. Rengia komunikacijos kampanijų planus, juos įgyvendina; 
2. Rengia, redaguoja  pranešimus, straipsnius,  fotografijas spaudai  ir  platina informacinę medžiagą
apie Centro veiklą. Viešina Centrą per žiniasklaidos priemones, organizuoja spaudos konferencijas; 
3.  Prižiūri  ir  administruoja  Centro socialinius  tinklus,  interneto  svetainę;  inicijuoja ir  vysto  akcijas
socialiniuose tinkluose, koordinuoja skaitmenines komunikacijos kampanijas;
4.  Planuoja ir  koordinuoja Kultūros centro viešinimą išorės komunikacijos kanaluose,  bendrauja su
žiniasklaidos atstovais, siekdamas kuo geresnio ir platesnės sklaidos organizacijos paminėjimo viešais
kanalais, inicijuoja, rengia ir vykdo projektus; 
5. Rengia Centro paslaugų pasiūlymus ir pristato viešajam, privačiam sektoriams; 
6. Kaupia reklaminę medžiagą, atsiliepimus apie Centrą žiniasklaidoje; 
7. Bendradarbiaujant su kitais Centro dabuotojais koordinuoja Centro rėmėjų paiešką, palaiko ryšius su
kitomis institucijomis; 
8.  Renka,  fiksuoja,  apibendrina,  analizuoja  Centro  rodiklius,  susijusių  su  rinkodaros  ir  /  arba
komunikacijos  sritimi  tiria  Centro  veiklos  efektyvumą:  lankomumo  analizė,  lankytojų  nuomonės
apklausa, komunikacijos veiklų įgyvendinimo analizė; ir pateikia juos įstaigos vadovui; 
 9. Kaupia ir pildo esamų ir potencialių Centro reklamos ir informacijos gavėjų duomenų bazę, platina
naujienlaiškius; 
10. Inicijuoja Centro įvaizdžio gerinimo programas; 
11. Prisideda prie Centro renginių, parodų, edukacinių programų iniciavimo, rengimo ir įgyvendinimo; 
12.  Rengia  pusmečio  ir  metinę  darbo ataskaitą,  metinį  darbo,  poreikių planą,  kurį  teikia  Kultūros
centro direktoriui; 
13. Pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja interesantus;
14. Dalyvauja Kultūros centro ir padalinių renginiuose, veiklose. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį
išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį
išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. 
2.  Išmanyti  raštvedybos  taisykles,  sklandžiai,  taisyklinga  valstybine  kalba,  dėstyti  mintis  raštu  ir
žodžiu. 
3.  Turėti  gerus  darbo  kompiuteriu  (MS  Office:  MS Word,  MS  Excel,  MS Power  Point,  Outlook
Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius. 
4. Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų). 
5. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais. 
6.  Turėti  žinių  viešojo  sektoriaus  institucijų  ir  verslo  organizacijų  komunikacijoje,  ryšiuose  su
visuomene, reklamos projektų valdyme; 
7. Turėti įgūdžių komunikacijos strategijų generavime, rengime, pristatyme; 
8. Mokėti rengti pranešimus spaudai, straipsnius, rengti spaudos konferencijas; 
9. Išmanyti skaitmeninės komunikacijos kampanijų koordinavimą, socialinių tinklų, interneto svetainių
priežiūrą ir administravimą; 
10.  Gebėti  dirbti  komandoje,  būti  kūrybiškam,  komunikabiliam,  iniciatyviam,  organizuotam,
pareigingam. 
11. Laikytis etikos principų ir taisyklių. 


