
KAUNO IX FORTO MUZIEJUS IEŠKO 

Komunikacijos koordinatoriaus (-ės) 

 

Kauno IX forto muziejus yra istorijos muziejus, kuriame kaupiamos, saugomos, tyrinėjamos ir populiarinamos kultūros 

vertybės, turinčios istorinę bei memorialinę vertę, pristatoma Kauno tvirtovės istorija, nacių ir sovietų okupacijos, 

valstybingumo atkūrimas, muziejaus istorija nuo 1959 m. Pagrindiniai muziejaus tikslai yra išsaugoti kultūros paveldą ir 

istorinę atmintį bei šviesti visuomenę.  

Šiuo metu ieškome kūrybingo komunikacijos koordinatoriaus, kuris bus atsakingas už muziejaus veiklos viešinimą, 

kultūros paveldo komunikaciją, įvairių išorinės ir vidinės komunikacijos projektų įgyvendinimą. 

 

DARBO POBŪDIS: 

• muziejaus komunikacijos strategijos kūrimas ir įgyvendinimas; 

• informacijos apie muziejaus veiklą rengimas, redagavimas, platinimas; 

• reklamos ir komunikacijos kampanijų kūrybinių idėjų kūrimas;  

• reklaminių maketų, leidinių sukūrimo koordinavimas; 

• ryšių su žiniasklaida užmezgimas ir palaikymas, informacinių rėmėjų paieška; 

• interneto svetainės, paskyrų socialiniuose tinkluose administravimas ir plėtra; 

• viešai pateikiamos informacijos tikslumo ir aktualumo užtikrinimas; 

• žiniasklaidoje pateiktos informacijos apie muziejaus veiklą stebėsena, analizė;  

• įvairių komunikacijos projektų inicijavimas, rengimas ir vykdymas; 

 

REIKALAVIMAI KANDIDATUI: 

• turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį išsilavinimą; 

• turėti ne mažiau nei 1 m. darbo patirtį komunikacijos ir (arba) skaitmeninės rinkodaros srityse; 

• išmanyti lietuvių kalbą, funkcinius rašymo stilius, kalbos kultūros reikalavimus bei pranešimų spaudai paruošimo 

specifiką, įvairių žiniasklaidos sričių ypatumus; 

• mokėti anglų kalbą B2 lygiu; 

• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

• gebėti savarankiškai, operatyviai rengti įvairius informacinius pranešimus, straipsnius; 

• gebėti parengti ir įgyvendinti komunikacijos projektus, pasiūlyti originalias formas bei patrauklias turinio idėjas; 

• būti komunikabiliam, kūrybingam; 

• turėti komandinio darbo įgūdžių; 

• gebėti analizuoti žiniasklaidos priemonėmis perduodamą informaciją; 

• turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, 

kompiuterinėmis duomenų paieškos bazėmis ir sistemomis, įvairialype informacija ir įranga (multimedija), naudotis 

šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis; 

• gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti apžvalgas; 

 

MUZIEJUS SIŪLO: 

• galimybę dirbti išskirtiniame kultūros paveldo objekte, istorinėje vietoje;  

• iššūkius, veiklų įvairovę, galimybę užsiimti prasminga visuomenei edukacine veikla; 

• visas socialines garantijas; 

• atlyginimą nuo 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių); 

• kvalifikacijos kėlimo galimybes; 

 

 

 



DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

Dokumentai teikiami iki 2021 m. vasario 26 d. el. paštu: personalas@9fortomuziejus.lt nurodant į kokias pareigas 

kandidatuojama. 

 

Pateikiami dokumentai: 

• gyvenimo aprašymas (CV); 

• motyvacinis laiškas; 

 

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. 

 

Daugiau informacijos: 

Tel.: 8 37 377750 

 

mailto:personalas@9fortomuziejus.lt

