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PREKĖS ŽENKLO VADYBININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Prekės ženklo vadybininkas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A(A2).
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti prekės ženklo rinkodaros kampanijų planavimą, vykdymą
ir priežiūrą.
4. Prekės ženklo vadybininkas pavaldus rinkodaros vadovui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu;
5.2. turėti 2 metų darbo patirties vadybos, rinkodaros, komunikacijos ar panašioje srityje;
5.3. mokėti valstybinę kalbą ir anglų kalbą (kalbėti ir rašyti);
5.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu
ir žodžiu, išmanyti dalykinio bendravimo etiką;
5.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.6. turėti planavimo, organizavimo įgūdžių, gebėti įgyvendinti procesus;
5.7. turėti turinio kūrimo bei kampanijų valdymo patirties;
5.8. turėti gerus analitinius ir konkurencinės marketingo aplinkos monitoringo įgūdžius;
5.9. gebėti strategiškai mąstyti, planuojant veiksmus į priekį.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. sistemiškai formuoja ir vysto prekės ženklą;
6.2. nustato ir vysto strateginio pranašumo, identiteto, pozicionavimo pateikimą;
6.3. planuoja ir įgyvendina komunikaciją skaitmeninės rinkodaros srityje;
6.4. ieško ir diegia inovatyvius marketingo sprendimus;
6.5. reprezentuoja prekės ženklą;
6.6. užtikrina ir vysto bendradarbiavimą su įstaigos partneriais, įskaitant bendras reklamines
kampanijas, produktų integracijas ir kitus numatytus atvejus.
6.7. vykdo kitas tiesioginio vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos ribose.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar
nevykdymą;
7.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos
Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;
7.3. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį
kodeksus.
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku ________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

