
ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS 

CENTRAS SIŪLO DARBĄ 

 
Jei žavitės Šiaulių rajonu ir trokštate tuo žavėjimusi pasidalinti su kitais, jei patiktų dirbti labai 

mažame kolektyve, tačiau labai plačioje srityje, skaitykite šį skelbimą toliau… 

VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras ieško turizmo vadybininko. Ieškome 

organizuoto, kūrybiško, aktyvaus, laisvai bendraujančio, atsakingo, žingeidaus, mylinčio savo 

kraštą žmogaus. 

 

Darbo sritys, turinys: 

 kūrybiškas Šiaulių rajono turizmo viešinimas ir propagavimas; 

 ekskursijų, žygių organizavimas ir vedimas Šiaulių rajone (lietuvių ir anglų kalbomis); 

 turistinių maršrutų sudarymas; 

 turizmo leidinių rengimas; 

 turizmo srities projektų inicijavimas, rengimas, vykdymas; 

 turizmo portalų, duomenų internete atnaujinimas; 

 Šiaulių rajono reprezentavimas parodose, mugėse, susitikimuose, kitur; 

 turizmo informacijos rinkimas, sisteminimas, teikimas; 

 seminarų, infoturų, susitikimų turizmo tema organizavimas, vedimas; 

 biuro bei kitų bendro pobūdžio paslaugų teikimas centro klientams; 

 kitų iniciatyvų, susijusių su Šiaulių rajono turizmo propagavimu, įgyvendinimas; 

 vietinės rinkliavos rinkimas už automobilių stovėjimą aikštelėje prie Kryžių kalno; 

 kiti darbai. 

 

Darbas Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre šalia Kryžių kalno. Darbo apimtis 

– 40 val. per savaitę (1 etatas). Darbas slenkačiu grafiku (suminė darbo laiko apskaita). Darbo 

užmokestis – 1000,00 eurų (neatskaičius mokesčių). 

 

Reikalavimai: 

 Turizmo, turizmo vadybos, turizmo administravimo, kultūrinio turizmo, gamtinio turizmo, 

kaimo turizmo, istorijos, geografijos, biologijos, ekologijos, aplinkotyros, paveldosaugos, 

muziejininkystės ar artimos srities aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas; 

 Anglų kalbos mokėjimas (žodžiu ir raštu); 

 Rusų ir/ar vokiečių kalbos mokėjimas (žodžiu) (privalumas); 

 Puikus žodinės ir rašytinės lietuvių kalbos mokėjimas; 

 Žinios apie istorinius, architektūrinius, gamtinius ir kitus rajono turizmo išteklius; 

 Turizmo sritį reglamentuojančių teisės aktų išmanymas; 

 Mokėjimas dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, Excel, Outlook, interneto 

naršyklėmis; 

 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis, automobilis. 

 

Kiti pageidavimai (neprivalomi): 

 Gido pažymėjimas (pridėti kopiją); 

 Ekskursijų vedimo patirtis (aprašyti); 

 Renginių organizavimo ir/ar vedimo patirtis (aprašyti); 

 Projektų rengimo, vykdymo ir administravimo patirtis (aprašyti); 

 Straipsnių, publikacijų, kūrybinių tekstų rašymo patirtis (pateikti nuorodas, kopijas); 

 Mokėjimas naudotis Google žemėlapių platforma, kurti maršrutus. 

Jei susidomėjote, el. paštu kristina.duseikaite@siauliuraj.lt atsiųskite laišką, kuriame būtų 

paaiškinta, kodėl norite čia dirbti, aprašyti kiti dalykai, susiję su Jūsų tinkamumu turizmo 

mailto:kristina.duseikaite@siauliuraj.lt


vadybininko darbui. Pridėkite gyvenimo aprašymą (CV), diplomo (-ų) kopiją, gido 

pažymėjimo (jei tokį turite) kopiją bei kitus susijusius priedus. Dokumentus prašome 

siųsti iki 2021 m. gegužės 21 d. Pasiteirauti galima tel. 8 615 31441. 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 

Pretendentai, geriausiai atitinkantys reikalavimus, bus informuoti asmeniškai telefonu arba 

elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną ir sutikrinti 

grąžinami pretendentui. 
 

 

 

 


