
Socialiniu tinklu 

marketingo specialistas

CV Nr.: CV71826

Gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija

Statusas: Aktyvus

Vardas / Pavardė: Marius KUITNIAUSKAS

Adresas: Perkunkiemio 15-75, Vilnius

Telefonas: Mobilusis telefonas: +370 658 89266

El. paštas: maruxz@gmail.com

Pilietybė: Lietuvos

Gimimo data: 1978.12.08

Lytis: Vyras

Šeimyninė padėtis: vedes/ištekejusi

Vaikai: nera

Prisistatymas Artimiausiu metu, jei taves nebus Facebooke ar kokiam kitame soc. tinkle - neegzistuosi iš 

viso. Pristatyti tam tikrus produktus ir paslaugas socialiniuose tinkluose reikia ruoštis jau 

dabar, nes butent ši terpe artimiausiu metu taps viena iš pagrindiniu verslo sekmes garantu. 

Turiu patirties dirbant su internetinemis bendruomenemis, išmanau informacijos pateikimo 

metodus ir nuolatos domiuosi, kas naujo šioje srityje. Darbas su pasaulyje paplitusiu 

prekiniu ženklu (specifineje srityje susijusioje su internetiniais lošimais) leido igyti 

tarptautinio darbo patirties. Darbas, kuris itakoja kompanijos sekme išugde labai tvirtus 

principus siekiant tikslo ir kokybes. Turiu patirties kuriant ir nuolatos vystant internetinius 

projektus, galiu analizuoti rinka ir planuoti marketingines kampanijas internete, išmanau 

optimizavima paieškos sistemoms.

Pageidaujamas darbas ar

 profesinės veiklos sritis

Informacines technologijos ir telekomunikacijos

Pageidaujama darbo vieta: Vilnius

Darbo pobūdis

Darbo rūšis: darbuotojas

Darbo laikas: pilna darbo diena

Idealus darbas: nuo 10 iki 19 val.

Galimybė pradėti dirbti: iškart

Pageidaujamas 

atlyginimas

Nuo 3000  LT/mėn. (atlyginimas atskaičius mokesčius)

Datos: Nuo 2004.09.00 iki  2009.07.00

http://www.naujasdarbas.lt
mailto:maruxz@gmail.com


Profesija arba pareigos: Projektu vadovas

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės:

Darbas su tarptautiniais informaciniais portalais. 

Interneto projektu funkcionalumo aprašymas, dizaino ir 

programavimo darbu koordinavimas, reklama 

socialiniuose tinkluose.

Darbovietės pavadinimas: NTSG

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka:

Informacines technologijos ir telekomunikacijos

Datos: Nuo 2003.10.00 iki  2004.09.00

Profesija arba pareigos: Projektu vadovas

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės:

bendravimas su esamais klientais, dizaino darbu 

koordinavimas, spaudos darbu koordinavimas, interneto 

puslapiu kurimo koordinavimas. Marketinginiu strategiju 

kurimas, darbas planuojant imones finansus, informacijos 

paieška ir apdorojimas.

Darbovietės pavadinimas: Opus Bonum

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka:

Rinkodara/reklama

Datos: Nuo 2003.04.00 iki  2003.10.00

Profesija arba pareigos: Projektu vadovas

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės:

nterneto marketingo kampaniju planavimas, reklaminiu 

akciju planavimas, originaliu interneto sprendimu ideju 

generavimas, pasiulymu rengimas, projekto kainu ir 

marketinginiu planu skaiciavimas bei parengimas, 

interneto puslapiu gamybos proceso koordinavimas, 

puslapiu informacijos parengimas ir patalpinimas, 

pastovus darbas su klientais.

Darbovietės pavadinimas: ECM Consulting

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka:

Rinkodara/reklama

Datos: Nuo 2002.03.00 iki  2003.04.00

Profesija arba pareigos: Projektu vadovas

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės:

Darbas su ryšiais su visuomene, marketingu, interneto 

projektu kurimu, kurybiniu koncepciju kurimu ir 

igyvendinimu, pasiulymu rengimas, renginiu 

organizavimas.

Darbovietės pavadinimas: EGO VOS

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka:

Rinkodara/reklama

Datos: Nuo 2000.07.00 iki  2002.01.00

Profesija arba pareigos: Redaktorius

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės:

Darbas su interneto leidiniais. Straipsniu ivairiomis 

temomis rašymas, redagavimas, vadovavimas 

informaciniu leidiniu skyriui - redaktoriu darbo 

koordinavimas.

Darbovietės pavadinimas: Penki kontinentai

Darbovietės veiklos sritis 

arba ūkio šaka:

Informacines technologijos ir telekomunikacijos



Išsilavinimas

Datos: Nuo 1985 iki 1997

Švietimo teikėjo 

pavadinimas:

Taurages Rajono Batakiu vidurine mokykla

Tipas: Vidurinis

Datos: Nuo 1997 iki 2001

Kvalifikacija: Žurnalistas

Pagrindiniai dalykai / 

profesiniai gebėjimai:

Buvau stažuoteje Olandijoje, kur studijavau socialinius mokslus.

Švietimo teikėjo 

pavadinimas:

Vilniaus Universitetas, Komunikacijos fakultetas

Laipsnis: Bakalauras

Tipas: Aukštasis universitetinis

Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos

Gimtoji kalba: Lietuviu

Kita kalba(-os)

 

Informacijos 

pateikimas žodžiu

Bendravimas 

žodžiu

Skaitymas Klausymas

RašymasSupratimas Kalbėjimas

Europos lygmuo (*)

Anglu C2 C2 C2 C2 C2Igudes 

vartotojas 

Igudes 

vartotojas 

Igudes 

vartotojas 

Igudes 

vartotojas 

Igudes 

vartotojas 

Rusu B2 B2 B2 B2 B2Paženges 

vartotojas 

Paženges 

vartotojas 

Paženges 

vartotojas 

Paženges 

vartotojas 

Paženges 

vartotojas 

(*) Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos: 

Sugebu bendrauti su ivairiais žmonemis. Neblogai išmanau internetinio 

bendravimo psichologija ir specifika.

Operacinės sistemos: Windows (Igudes)Darbo kompiuteriu 

gebėjimai ir kompetencijos:

Programavimo kalbos: HTML (Pradedantysis)

Kompiuterio programos: MS Excel (Igudes), MS Outlook (Igudes), MS 

Outlook Express (Igudes), MS PowerPoint (Vidutinis), MS Word (Igudes)

B kategorija nuo 2007 metų (2 metų patirtis)Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

Rekomendacijos

Vardas, Pavardė: Džiuljeta Rainyte

Įmonė: NTSG

Pareigos: Direktore

Telefonas: 2753938

El. paštas: dziuljeta.rainyte@ntsg.lt

http://www.naujasdarbas.lt/index.php?info=2


buves vadovasRyšys su rekomenduojančiu 

asmeniu: 


