VSIA “Rīgas cirks” izsludina konkursu uz
KOMUNIKĀCIJAS PROJEKTU VADĪTĀJA AMATU (UZ NENOTEIKTU LAIKU)
Galvenie darba pienākumi:
●
●
●
●

komunikācijas stratēģijas plānošana un ieviešana;
biļešu tirgošanas veicināšana (reklāma, B2B mārketings, B2C mārketings, u.c.);
sabiedriskās attiecības ar medijiem un sabiedrību, zīmolvedība;
tiešsaistes komunikācijas kanālu uzturēšana un attīstīšana (mājaslapa un sociālie
mediji);
● satura radīšana komunikācijai sociālajos medijos un mājaslapā,īpaši tekstu rakstīšana
(nav nepieciešamas datordizaina programmu zināšanas)
● iekšējo komunikācijas aktivitātāšu veikšana.
Prasības:
●
●
●
●
●
●
●

augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, projektu vadībā (vēlams
komunikācijas nozarē);
teicamas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos;
atbilstoši “Europass” vērtējumam valodu zināšanas: latviešu – C2, angļu – B2, vēlams
krievu – B2 (augstāks krievu valodas zināšanu līmenis tiks uzskatīts par priekšrocību);
vēlama izpratne par dizaina pamatprincipiem un kultūras nozari, tās notikumiem;
teicamas datorprasmes, tajā skaitā iemaņas mājaslapu rediģēšanā (Wordpress);
teicamas prasmes darbam komandā un spēja ātri reaģēt problēmsituācijās, spēcīga
stratēģiskā domāšana;
spēja plānot savu un citu cilvēku laiku un darbu.

Piedāvājam:
●
●
●
●
●

darbu valsts līmeņa kultūras uzņēmumā - nelielā, bet dinamiskā un radošā darba
komandā laikmetīgās skatuves mākslas jomā;
iespēju gūt vērtīgu profesionālo pieredzi, veicinot cirka nozares attīstību Latvijā un
Baltijā;
veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
darbu labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā (Merķeļa ielā 4)
atalgojums pārbaudes laikā no 940 EUR (bruto), pēc pārbaudes laika – atkarībā no
novērtējuma līdz EUR 1286 EUR (bruto)

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un līdz šim veikto darbu
paraugus (vismaz vienu preses relīzi UN vienu rakstu medijam vai aktualitātes ziņu mājaslapai,
vai citu rakstu darbu no īstenotas informatīvās kampaņas, kā arī citus veikto kampaņu paraugus
pēc ieskatiem) ar norādi “Komunikācijas projektu vadītājs” aicinām sūtīt VSIA Rīgas cirks
elektroniski uz e-pasta adresi cirks@cirks.lv vai pa pastu Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050 līdz
2019. gada 25.jūnijam. Tālrunis informācijai - 67213479.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, VSIA Rīgas cirks
informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA Rīgas cirks,
kontaktinformācija: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050.

