LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA (toliau – LDS) yra savanoriška kūrybinė organizacija (asociacija),
vienijanti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus. LDS yra Tarptautinės meno asociacijos (IAA) ir
Lietuvos Meno kūrėjų asociacijos (LMKA) narė. LDS sudaro teritoriniai skyriai, ji yra įkūrusi septynias dailės
galerijas: „Arkos“ galerija, „Šv. Jono gatvės galerija“, „Dailininkų sąjungos galerija“, galerija „Kairė-dešinė“
Vilniuje, galerija „Meno parkas“ Kaune ir Diuseldorfe (Vokietijoje), galerija „XX“ Panevėžyje, „Klaipėdos
galerija“. Taip pat LDS yra įsteigusi penkis kūrybinius padalinius, tarp jų: VšĮ „Dailininkų sąjungos skulptūros
ir vitražo centras“ (toliau – Centras).
Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras įgyvendina autorinius darbus, skulptūras, paminklus iš
akmens ar kitų medžiagų; kuria monumentaliosios dailės autorinius kūrinius konkrečiai architektūrinei erdvei;
prižiūri ir restauruoja skulptūrų, paminklų, vitražų meno kūrinius; nuomoja nekilnojamąjį turtą.
Vienas pagrindinių Centro tikslų – plėtoti ir propaguoti dailę, remti LDS narius: skulptorius, monumentaliosios
dailės kūrėjus ir kitus menininkus turima technine baze ir darbuotojų profesine patirtimi, materializuojant meno
kūrinius. Centro pastatą sudaro gamybinė bazė ir administracinės patalpos.
LDS skelbia konkursą VšĮ „Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centro“ direktoriaus(-ės)
pareigoms užimti. Darbo laikas: visa darbo diena. Vieta: Vilnius
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SIŪLOME:
įdomų, kūrybišką ir dinamišką, pilną iššūkių darbą;
galimybę realizuoti savo savo potencialą, valdant ir vystant Centro veiklą;
pasitikėjimu grįstą bendravimo kultūrą.
DARBO POBŪDIS:
Centro verslo plėtros planavimas, organizavimas ir kontrolė;
Centro veiklos procesų tobulinimas ir optimizavimas;
kokybiško klientų aptarnavimo užtikrinimas;
Centro veiklos suaktyvinimo strategijos plano paruošimas ir realizavimas (ilgalaikė ir trumpalaikė strategijos);
Centro infrastruktūros gerinimas bei priežiūra;
dalies erdvių pritaikymas meno parodų ekspozicijoms, bei meno kūrinių pardavimams;
efektyvus marketingas, bendravimas su verslo klientais Lietuvoje ir užsienyje;
Centro paslaugų išplėtimas ir valdymas;
veiklos ataskaitų Centro savininkams rengimas;
Centro personalo atranka, darbo kontrolė.
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS(-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI:
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aukštasis išsilavinimas (magistro ar jam prilygintas laipsnis);
vadovaujamo darbo patirtis;
gebėjimas užtikrinti sklandžią Centro veiklą kasdien;
analitinis mąstymas;
rinkodaros principų išmanymas;
orientacija į rezultatą;
puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
gebėjimas sudaryti ilgalaikę Centro veiklos strategiją, parengti konkretų jos įgyvendinimo planą bei siekti jį
įgyvendinti;
valstybės ir/arba Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų, tarptautinių institucijų programų administravimą
ir/arba įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
puikus lietuvių kalbos mokėjimas, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių išmanymas;
geri poreikių analizės, duomenų atrankos, sisteminimo, išvadų pateikimo bei informacijos sklaidos įgūdžiai;
iniciatyvumas, komunikabilumas, kūrybiškumas, atsakingumas ir savarankiškumas.
PRIVALUMAI:
didesnė nei trijų metų vadovaujamo ir/ar organizacinio darbo patirtis;
aukštasis išsilavinimas verslo vadybos, administravimo, finansų ir pan. srityse;
darbo patirtis valstybės lėšomis ir/arba Europos Sąjungos finansuojamų projektų, tarptautinių institucijų
srityje;
geras anglų kalbos mokėjimas, kitų užsienio kalbų mokėjimas.
Atlyginimas – sutartinis, priklausantis nuo rezultato.
PRAŠOME PATEIKTI: išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir
motyvacinį laišką. Dokumentus siųsti el. paštu info@ldsajunga.lt iki 2019 m. lapkričio 18 d. (imtinai) su
nuoroda Centro direktoriaus(-ės) darbas.
Tel. pasiteiravimui: +370 602 32220, LDS pirmininkė Edita Utarienė.

