Kontaktai:
El. p. jurgita.raudonyte@hotmail.lt
Tel. Nr. +370 6 2224 769
FB puslapis: https://www.facebook.com/VersliosPeledos/
Portfolio: https://jurgitaraudonyte.journoportfolio.com/

Veiklos sritis:
Teikiu įvairias tekstų rengimo paslaugas:
❖ Tinklaraščio įrašai jūsų verslui;
❖ Interviu, reprezentacinių tekstų rengimas;
❖ Internetinės svetainės užpildymas turiniu – produktų ir paslaugų aprašymai, veiklos srities
pristatymas, komandos aprašymas. D.U.K sudarymas ir kita informacija, reikalinga sėkmingai
pristatyti jūsų verslą klientui internete.
❖ Scenarijų rašymas video reklamoms ir video kūrimo eigos priežiūra.

Darbo patirtis (tik pagrindiniai projektai):

•

„Qwyddy Technologies“ (2019/06 – dabar) www.qwyddy-tech.com/

Pardavimo ir rinkodaros vadovė. Vadovauju mažai komandai, su kuria kartu vystome reklamos ir
pardavimų strategiją. Į pareigas įeina:
▪ naujų darbuotojų atranka, komandos darbo kuravimas, užduočių rengimas bei jų vykdymo
priežiūra;
▪ reklaminės medžiagos rengimas (prezentacijos, scenarijai video prisistatymams, idėjos
grafiniam apipavidalinimui ir pan.)
▪ naujų klientų paieška, bendravimas su klientais, įmonės paslaugų pristatymas renginiuose bei
parodose.
▪ Svetainės atnaujinimo darbų kuravimas, svetainės vizualinio turinio atnaujinimo kuravimas
bei tekstų svetainėje atnaujinimas.
•

VŠĮ „Bendrystės galia“ (2019/04 – dabar)

Darbas su svetainės tekstais bei atmintinėmis / informaciniais leidiniais skirtais tėvams, auginantiems
vaikus su negalia.
•

Žurnalas „Mažylis“ (2018/03 – 2019/07)

Interviu rengimas su versliomis mamomis apie tai, kaip sekasi suderinti motinystę ir verslumą. Nuo 2018
lapkričio rengiu po du tekstus per mėnesį, antras tekstas – mano pasirinkta ir redaktorės patvirtinta tema,
susijusi su vaikyste, vaiko priežiūra ar tėvus dominančiomis aktualijomis.
•

„Jums Info“ (2017/11 – 2018/05)

Užsakomųjų tekstų rengimas, pabrėžiant įmonės išskirtinumus rinkoje.
•

Pelėdos (2017/05 – Dabar) www.versliospeledos.lt

Pelėdos – mano asmeninis projektas, kurio tikslas – paraginti žmones imtis savarankiškos veiklos.
Rašau tinklaraštį įvairiomis savarankiškai dirbančiam žmogui aktualiomis temomis – nuo motyvacinių
tekstų ir padrąsinimo ryžtis veiklai, iki pasikeitimų mokestinėje sistemoje bei rinkodarinių patarimų.
Taip pat teikiu asmenines konsultacijas, administruoju facebook paskyras, organizuoju mokymus.
•

Lektorė projekte „Atrask Save“ (2017/04 – 2018/02)

Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Atrask
save“ padeda darbo biržoje registruotiems jaunuoliams iki 29 m. įsitvirtinti darbo rinkoje.
Šiame projekte pasakoju dalyviams apie savarankišką darbą – pagrindinius veiklos mokesčius, klientų
paiešką, tinkamą bendravimą su kolegomis bei užsakovais, savireklamą bei kaip tinkamai komunikuoti
socialiniuose tinkluose bei kitus, savarankiškai dirbantiems asmenims aktualius, klausimus.
•

UAB „Media Inovacijos" (UBIE) (2016/12 – 2017/07)

Tekstų rengimas įmonės klientams; pilnas turinio kūrimas užsakovų tinklapiams.
•

UAB „Puratos" (2016/09 -2017/08)

Pilnas svetainės tekstų atnaujinimas; naujų tekstų rašymas bei vertimas iš anglų į Lietuvių kalbą.
•

UAB „Vizualizavimas" (2016/08 – 2017/04)

Naujai kuriamai svetainei rengiami Lietuvos miestų, miestelių bei lankytinų objektų aprašymai anglų
kalba. Į užsakymą įeina ir konkrečių turistinių maršrutų po Lietuvą sudarymas, renginių bei festivalių
kalendoriaus parengimas bei kiti tekstai, skatinantys turizmą Lietuvoje ir supažindinantys su šalies
kultūra.
•

Onbo.lt (2016/05 – 2016/07 )

Mokymų programos vertimas iš anglų į lietuvių kalbą bei projekto pradžioje vykdyta komunikacija su
klientais elektroniniu paštu. Atsižvelgiant į dažniausiai kylančius klausimus bei klientų problemas
sudarytas D.U.K
•

Debesyla.lt (2012 – 2018) www.debesyla.lt

Bendradarbiauju su debesyla.lt tinklapiu. Šiam tinklapiui esu sukūrusi keletą skirtingų šūkių (pvz. ilgai
naudotą „Moksliškai patikrinta, asmeniškai išbandyta“), redaguoju straipsnius, esu atsakinga už interviu
rengimą bei padedu generuojant idėjas dėl tolimesnės veiklos krypties.

Savanoriška veikla:
•

11-toji Kauno bienalė „YRA IR NĖRA: paminklo (ne)galimybės klausimas“ (2017/08 – 2017/11)

Darbas su edukacine programa „Mokykis su bienale“. Kvietimų mokykloms rengimas, darbas su
Mailerlite sistema, pristatomųjų interviu rengimas su programos kuratorėmis bei edukatoriais, asistavimas

rengiant istorijos ir anglų. k. pamokas, šių pamokų vedimas.
•

Gerų naujienų tinklapis „Good News Shared“ (2015/05 – 2015/08)

Anglų kalba rengti tekstai apie pozityvias naujienas.

