PATIRTIS
Komunikacijos koordinatorė, Vilniaus skyriaus narė, Lietuvos
Socialdemokratinio Jaunimo Sąjunga
2018 – Dabar
Prisidedu prie socialinių tinklų administravimo, įvairių projektų
viešinimo, naujų narių pritraukimo. Domiuosi politine
komunikacija, rinkiminėmis kompanijomis.

VAIDA MURAUSKAITĖ
Saulėtekio al. Vilnius
Tel. nr. 865433520
murauskaitev@gmail.com

ĮGŪDŽIAI
o Gebėjimas dirbti microsoft
office (Word, PowerPoint,
Excel)
o Gebėjimas dirbti Adobe
Photoshop, Priemiere,
Illustrator programomis
o Socialinių tinklų (Facebook,
Instagram paskyros)
administravimas, Google
Analytics, Facebook Insights
naudojimas
o Aiškus minčių reiškimas raštu
ir žodžiu, rašymo, vizualų
kūrimo, fotografavimo
įgūdžiai
o Vairuotojo pažymėjimas,
B k.
o Darbo komandoje,
organizaciniai įgūdžiai
o Lietuvių kalba (gimtoji),
anglų kalba (laisvai), ispanų
ir rusų kalbos (pagrindai)
o Kūrybiškumas, noras mokytis,
atsakingumas, darbštumas,
kruopštumas,
komunikabilumas

Komunikacijos srities koordinatorė, VU KF SMD
2018 01 - Dabar
Rengiu komunikacijos planus, kūriu vizualų maketus su
photoshop programa, rašau tekstus, bendradarbiauju su
kitomis organizacijomis, prisidedu prie renginių
organizavimo, rėmėjų paieškų. Koordinuoju vidinę
organizacijos komunikaciją, palaikau ryšius ir veiksmingą
informacijos perdavimą tarp narių. Taip pat esu atsakinga
už socialinių tinklų administravimą, tinklalapio kuravimą.
Patyrusi skautė, "Lietuvos skautija"
2015 07 - Dabar
Prisidėjau prie stovyklų, sueigų organizavimo, įgijau daug
bendravimo patirties, gebėjimų planuoti laiką, dirbti
stresinėse situacijose, prisitaikyti prie įvairių asmenybių.
Vyr. Administratorė, poilsio namai „Auksinės kopos“
2018 05 – 09
Darbas su klientais, bendradarbiavimas su partneriais,
sklandžios įmonės veiklos užtikrinimas bendraujant su
skirtingomis darbuotojų grandimis. Šio darbo metu išlavinau
savo dalykinio etiketo ir komunikavimo įgūdžius, darbą
stresinėse situacijose. Rengiau finansines ataskaitas,
prisidėjau prie poilsio namų viešinimo ir įvaizdžio kūrimo.
Savanorė, "Lietuvos Caritas"
2015 12 - 2017 04
Savanoriška veikla senelių namuose, taip pat vienišų senyvo
amžiaus žmonių lankymas, fizinės ir emocinės pagalbos
teikimas.
Viešųjų ryšių koordinatorė, NVO "Kitas variantas"
2015 10 - 2017 02
Rengiau komunikacijos planus, organizavau išorinei
IŠSILAVINIMAS
auditorijai
skirtus renginius, vidinius mokymus, palaikiau ir
administravau organizacijos socialinių tinklų paskyras
(facebook, instagram), kūriau vizualus, tekstus.
o Kūrybos komunikacija, Vilniaus Universitetas
2021, komunikacijos balakauras
o Kauno "Saulės" gimnazija
2017, Vidurinis išsilavinimas

