
 

 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) – kuriantiems rytojui. Universitetas 

patenka tarp 2,1 proc. geriausių pasaulio universitetų ir yra technologijos mokslų lyderis Lietuvoje. Mes 

mokomės, dirbame ir kuriame ne tik tam, kad būtume pasiruošę atliepti šiandienos poreikius, bet ir siekdami 

įgūdžių, žinių ir savybių, leidžiančių atsakyti į rytojaus klausimus.  

VILNIUS TECH Kūrybiškumo ir inovacijų centro „LinkMenų fabrikas“ ieško naujo komandos 
nario Skaitmeninės laboratorijos vaizdo turinio kūrėjo (-os) 0,5 etato pozicijai užimti.  

VILNIUS TECH Kūrybiškumo ir inovacijų centras „LinkMenų fabrikas“ nuo 2015 metų veikia kaip 

universiteto tarpdisciplininė ir kūrybinė erdvė, kurioje studentai, tyrėjai, verslo atstovai, inžinieriai ir kūrėjai 

randa vieni kitus ir buriasi išskirtiniams projektams.  

Šis išskirtinis centras yra pritaikytas idėjoms įgyvendinti – studentai, kūrėjai gali naudotis centre esančia 

moderniausia įranga šiose prototipavimo ir medijų srityse: 3D spauda, elektronika, medis, metalas, 

dažymas, grafika, 3D modeliavimas, virtualioji ir papildytoji realybė, fotografija, vaizdo įrašai, garso įrašai.  

„LinkMenų fabrikas“ – tai kūrėjų ir inovacijų namai, kuriuose vyrauja kūrybiška ir laisva atmosfera. Čia 

kiekvienas darbuotojas yra tarsi šeimos narys.  

Tau patikėsime: 
 kurti vaizdo turinį apie VILNIUS TECH „LinkMenų fabrike“ vykdomus projektus, produktus ir 

renginius; 

 prisidėti prie vaizdo turinio kūrimo socialiniams tinklams; 

 prižiūrėti padalinyje esančias technines priemones ir inventorių bei jų naudojimą; 

 mokyti studentus dirbti su įranga studijų proceso metu ir įgyvendinant projektus. 

 
Sėkmei atrankoje reikalinga: 

 aukštasis išsilavinimas (gali būti III–IV kurso studentas); 

 mokėjimas dirbti „Adobe“ programų paketu („Adobe Premiere Pro“, „Adobe After Effects“); 

 puikios anglų kalbos žinios; 

 mokėjimas naudotis filmavimo įranga. 
 
Mes siūlome:  

 įdomų darbą dirbant kūrybiškoje aplinkoje kartu su įvairių sričių specialistais, universiteto 
bendruomene, studentais ir verslo atstovais;  

 galimybes realizuoti savo idėjas;  

 darbą jaunatviškame profesionaliame ir idėjų nestokojančiame kolektyve; 

 asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes; 

 naujausias technologijas ir inovatyvius vystomus produktus; 

 kūrybišką, pilną įspūdžių darbą, kuriame rutina ir monotonija yra neįmanoma; 

 tavo darbų aplanko papildymą įdomiais projektais. 
 
Atlyginimas nuo 580 iki 1160 Eur/mėn. už 0,5 etato neatskaičius mokesčių. 
 
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Dėl LF vaizdo turinio kūrėjo“ siųskite iki 2022-02-26 el. paštu 

atranka@vilniustech.lt  

 

Konfidencialumą garantuojame. 
Informuosime tik atrinktus kandidatus. 
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