IEŠKOME PRODUKTŲ VADOVO(-ĖS)
ĮKVEPIANTIEMS ŽYGIAMS
APIE ELDES
Savo kelionę pradėjome daugiau nei prieš 15 metų kaip startuolis, kuris šiandien
Lietuvos vėliavą yra nunešęs į daugiau nei 70 pasaulio šalių. Mūsų pagaminti išmanieji
apsaugos įrenginiai keičia klientų patirtį ir suteikia jiems galimybę džiaugtis
išmanesniais, intuityvesniais ir lengviau valdomais apsaugos sprendimais.
Įdėjų ir įkvėpimo semiamės visur, bet labiausiai mus praturtina žygiai, kelionės ir
laisvalaikio pomėgiai. Esame įveikę 10 skirtingų distancijų pėsčiųjų maršrutų Lietuvoje ir
nuolat praktikuojame skirtingas sportines veiklas. Mėgsti aktyvų laisvalakį ir tu?
Kviečiame tapti mūsų komandos dalimi!

KOKIOS ATSAKOMYBĖS TAVĘS ČIA LAUKIA:
Būsi atsakingas(-a) už naujų Eldes produktų ir paslaugų kūrimą;
Vienas pirmųjų iššūkių bus pasiūlyti Eldes klientams patogų ryšį, kuris įgalintų veikti
mūsų parduodamą įrangą ir klientui nereiktų atskirai rūpintis SIM kortelėmis iš
kioskelio;
Ranka-rankon su pardavimų komanda įdarbinsi klientų grįžtamąjį ryšį bei įžvelgsi naujų
verslo galimybių;
Drauge su R&D komanda kursi produkto tobulinimo planus bei įsitrauksi juos
įgyvendinant.

REIKALINGOS KOMPETENCIJOS:
Produktų vystymo ir pozicionavimo strategijos formavimo patirtis;
IoT/daiktų interneto žinios, t.y. įsivaizduoji, kaip technologiškai veikia įrenginys, kurį
paverčiame „išmaniu“;
Skiri UI ir UX dalis ir nori patobulinti jas abi;
Esi komunikabilus tiek įmonės viduje, tiek ir klientų tarpe;
Jautiesi jaukiai lyderiaudamas: reikalui esant atsistoji ant bačkos, įkvepi komandas ar
sunkesniu momentu išlaikai ramybę bei parodai teisingą kryptį;
Kiti baziniais jau tapę dalykai: efektyvus veiklų planavimas, siekis nuolat tobulėti bei
anglų kalba.

TAI KĄ SIŪLO „ELDES“:
Superinę įmonės kultūrą, kurioje jausiesi kaip namie;
Laisvę veikti ir tobulėti – tu čia gali daugiau;
Išmanią apsaugą tavo namams bei jų automatizaciją (mūsų klientai visame pasaulyje
džiaugiasi daugiau nei 1mln. Eldes sukurtų IoT sprendimų).
Metinius bonusus, priklausančius nuo rezultatų;
Nemokamus patarimus prie arbatos ar kavos šiais klausimais: ilgų distancijų bėgimo,
plaukimo, hike‘inimo, dviračių sporto, žvejybos, motociklų, šaudymo ir dar dešimtis
kitų.

Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite ELDES, UAB savo asmens duomenis. Mūsų vykdomų atrankų kandidatų asmens
duomenų tvarkymas yra numatytas asmens duomenų apsaugos politikoje ir duomenys saugomi tris mėnesius nuo duomenų gavimo.
CV siųsti su nuoroda „PRODUKTŲ VADOVAS (-Ė)“.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas
nuo 2200 EUR - 3000 EUR (gross)

