Nuo 1991 m. užaugome iki antro didžiausio šviesolaidinio interneto ir sumanios televizijos tiekėjo Lietuvoje.
Technologijoms sparčiai tobulėjant, kasdien tobulėjame ir mes – mūsų komandoje virš 300 bendraminčių,
siekiančių sužinoti ir išmokti vis kažką naujo. Esame šiuolaikiška ir atvira įmonė tiems, kurie dega naujomis
idėjomis ir nebijo suklysti. Esi vienas iš jų? Prisijunk!

PRODUKTŲ VYSTYMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
Tau patikėsime:
•
Cgates siūlomų produktų vystymo projektų rengimą, valdymą ir įgyvendinimą;
•
Klientų poreikių analizę;
•
Išsamius rinkos, konkurencinės aplinkos tyrimus;
•
Sklandaus bendradarbiavimo tarp skirtingų įmonės padalinių įgyvendinimą valdant priskirtus
projektus, kuriant pardavimo bei komunikacines strategijas;
•
Naujų, su produktų vystymų susijusių, idėjų generavimą;
•
Geriausios Cgates klientų patirties užtikrinimą.
Iš Tavęs tikimės:
•
Sėkmingos darbo patirties projektų valdyme ir/ar produktų vystyme (telekomunikacijų srityje –
didelis privalumas);
•
Aukštojo išsilavinimo (vadybos, rinkodaros ar kitose susijusiose srityse);
•
Labai gerų anglų kalbos įgūdžių (rusų kalbos žinias laikysime privalumu);
•
Puikaus Office programų išmanymo (ypač Excel ir PowerPoint);
•
Nepriekaištingų komunikacinių gebėjimų, leisiančių ne tik rasti bendrą kalbą su skirtingų sričių
specialistais, bet ir argumentuotai juos įtikinti;
•
Analitinio mąstymo bei orientacijos į rezultatą;
•
Drąsos dalintis savo idėjomis bei prisiimti atsakomybę;
•
Savidisciplinos, įgalinančios dirbti iš namų, Cgates ofiso, sodybos ar bet kurio kito pasaulio kampelio.
Įmonė siūlo:
•
Galimybę dirbti iš namų ar bet kurio Cgates ofiso Lietuvoje;
•
Profesinį augimą telekomunikacijų, projektų valdymo, produktų vystymo sferose;
•
Įvairias naudas: nemokamas Cgates paslaugas, sveikatos draudimą, motyvacines dovanas, premijas ir
ne tik;
•
Darbo užmokestį nuo 2000 €/mėn. neatskaičius mokesčių;
•
+ tai, ką labiausiai vertina Cgates darbuotojai – puikų kolektyvą, nemonotonišką ir dinamišką darbą.

Nekantraujame su Jumis susipažinti!
Kandidatuokite siųsdami savo CV karjera@cgates.lt arba užpildydami formą adresu www.cgates.lt/karjera.
Siųsdami CV sutinkate, kad „Cgates“ susisieks su jumis dėl pateiktos užklausos. Pateikti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į „Cgates“ darbuotojus
vykdymo tikslu ir sutikimo pagrindu iki atrankos proceso pabaigos. Pateiktų asmens duomenų naudojimas yra vienkartinio pobūdžio ir galioja 6 mėnesius. Jį
galima atšaukti apie tai pranešus el. paštu – duomenu.apsauga@cgates.lt. Daugiau info https://www.cgates.lt/privatumo-politika/.

