UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ skelbia atranką
Lietuvos pristatymui tarptautinėje parodoje „EXPO 2020“, Dubajuje,
2020 m. spalio 20 d. – 2021 m. balandžio 10 d. ir ieško
GIDŲ-VERTĖJŲ
KURIE:
• turėtų aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pateikti tai patvirtinantį dokumentą);
• gebėtų papasakoti apie Lietuvą anglų kalba C1 lygiu (pateikti dokumentą, įrodantį kalbos
mokėjimo lygį);
• turėtų darbo patirties Lietuvoje ir / ar užsienyje organizuotose parodose, konferencijose, kituose
viešuose renginiuose;
• išmanytų Lietuvos istoriją, vidaus ir užsienio politiką, informacines ir aukštąsias technologijas,
finansų inovacijas, atsinaujinančią energetiką, geografiją, politines aktualijas, kultūrą, papročius
ir tradicijas;
• būtų susipažinę su Artimųjų Rytų politika ir aktualijomis, geografija, tradicijomis ir kultūra;
• būtų komunikabilūs, iniciatyvūs, motyvuoti;
• būtų atsakingi, organizuoti, greitai besiorientuojantys, paslaugūs.
ATRANKOS KRITERIJAI:
Lietuvos pristatymui tarptautinėje parodoje „Expo 2020“ bus atrinkta 12 gidų-vertėjų, iš kurių:
• 2 gidai-vertėjai turi kalbėti arabų kalba ne žemesniu kaip B2 lygiu (būtina pateikti dokumentus,
įrodančius kalbos mokėjimo lygį);
• 1 gidas-vertėjas turi turėti darbo patirtį su IT technologijomis;
• 1 gidas-vertėjas turi gebėti daryti kokybiškas fotografijas profesionaliu fotoaparatu (būtina
pateikti savo darytas nuotraukas patogiu formatu);
• 2 gidai-vertėjai turi mokėti ir turėti patirties rašant apžvalginius straipsnius (būtina pateikti
nuorodas į rašytus straipsnius internete);
• 2 gidai-vertėjai turi turėti patirties vertėjaujant oficialiuose viešuose renginiuose, konferencijose
(būtina pateikti informaciją apie renginius, kuriuose buvo vertėjauta);
• 2 gidai-vertėjai turi mokėti administruoti socialinius tinklus („Facebook“, „Twitter“, „Instagram“
ir kt.) (būtina pateikti nuorodas į administruojamų socialinių tinklų profilius);
• 2 gidai-vertėjai turi turėti B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 5 metų
aktyvaus vairavimo stažą.
MES SIŪLOME:
• įdomų, atsakingą ir dinamišką darbą pasaulinėje parodoje „Expo 2020“, Dubajuje;
• profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
• darbą slenkančiu grafiku;
• Lietuvos dizainerių sukurtas uniformas;
• nemokamą apgyvendinimą, nuskraidinimą ir parskraidinimą;
• ~ 1900 Eur darbo užmokestį atskaičius mokesčius, su dienpinigiais.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba su nuoroda „Gidasvertėjas“ siųskite el. paštu karjera@litexpo.lt iki 2020-03-20.

