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Helis - jau penktus metus skaičiuojanti įmonė, kuri teikia SEO, AdWords 

bei remarketingo paslaugas. Taip pat įmonė sparčiai plečia savo veiklą ir 

IT srityje, didelių, susijusių su kompiuteriniais žaidimais, tarptautinių 

projektų sferoje. Vis augantis Helis kviečia prie komandos prisijungti asmenis, kurie nori tobulėti, augti, įveikti 

iššūkius bei savo idėjas realizuoti šiuolaikiškoje ir modernioje aplinkoje! 
 

Šiose pareigose Tavęs laukia: 

□ darbas su Lietuvos ir užsienio projektais Google sertifikuotoje "Google Premier Partner" agentūroje; 

□ digital reklamos kampanijų (Google AdWords, ReMarketing, YouTube, kt.) planavimas, kūrimas, 

priežiūra; 

□ kampanijų rezultatų analizė, efektyvumo gerinimas; 

□ bendravimas su klientais (poreikių išsiaiškinamas, sprendimų siūlymas); 

□ ataskaitų ruošimas; 

□ nuolatinis tobulėjimas, mokymasis, dalyvavimas Google organizuojamuose konkursuose, 

renginiuose; 

□ stalo futbolo turnyrai; 

□ darbas šiuolaikiškai įrengtame biure Laisvės alėjoje. 

Mes jau laukiam Tavęs prisijungiant prie mūsų komandos, jei Tu: 

□ puikiai gebi analizuoti duomenis ir surasti priežastinius ryšius; 

□ greitai randi reikiamą informaciją ir efektyviai sprendi kilusias problemas; 

□ esi orientuotas į rezultatus ir gebi strategiškai mąstyti; 

□ esi kruopštus ir atsakingas; 

□ efektyviai planuoji savo laiką; 

□ mėgsti iššūkius ir naujoves; 

□ turi puikius kompiuterinio raštingumo įgūdžius; 

□ puikiai moki lietuvių ir anglų kalbas; 

□ turi aukštąjį išsilavinimą (ekonomikos, marketingo programų – privalumas). 

□  

Kokie galėtų būti Tavo privalumai?  
□ darbo patirtis reklamos, IT srityje; 

□ Google Analytics, Google AdWords žinios; 

□ papildomų užsienio kalbų mokėjimas; 

□ gebėjimas greitai reaguoti netikėtose situacijose; 

□ motyvacinis laiškas, kuriame rasime dar daugiau Tavo privalumų. 

Tapęs (-usi) komandos nariu, Tu: 
□ Būsi apmokytas (-a) didelę patirtį turinčių kolegų bei gausi daug naudingų praktinių žinių; 

□ Kiekvieną dieną dirbsi tarp įkvepiančių bei draugiškų profesionalų; 

□ Galėsi dalyvauti Google organizuojamuose konkursuose bei renginiuose; 

□ Prisidėsi prie sparčiai ir sėkmingai įgyvendinamų tarptautinių projektų; 

□ Dalyvausi mini golfo, Mortal Kombat turnyruose bei žaisi žaidimus virtualioje realybėje; 

□ Dirbsi pačiame Kauno centre su vaizdu į Laisvės alėją ☺  


