R E K L A M A

W I Z U A L N A

Od 25 lat powiększamy możliwości produkcyjne. Dysponujemy m.in. kilkunastoma wielkoformatowymi maszynami
drukarskimi, zapleczem umożliwiającym obróbkę materiałów oraz nadrukiem na tkaninach. Dzięki doświadczonym
pracownikom samodzielnie zapewniamy naszym Klientom produkty o najwyższej jakości, m.in. wydruki wielkoformatowe,
wydruki na tkaninach, produkty z plexi, kasetony. Dostarczamy je dla dużych sieci sprzedaży, nasze produkty znajdziesz
w każdym centrum handlowym na terenie Polski i często poza granicami. Drukujemy dziś, to co klienci zobaczą jutro.
W związku z większymi możliwościami produkcyjnymi szukamy osoby na stanowisko:

Grafik kreatywny
Stawiamy na osoby z okolic Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, nie jest to warunek konieczny.
Miejsce pracy: Milanówek

Główne obowiązki
opracowywanie kreatywnych projektów opakowań, reklam, elementów dekoracyjnych
tworzenie projektów graficznych zgodnych z briefem kreacyjnym
opracowywanie projektów od fazy koncepcji do realizacji
współpraca z członkami zespołu przy realizowanych projektach
samodzielne poszukiwanie dodatkowych inspiracji pomagających w rozwiązaniu zadania kreatywnego
wystawianie zleceń produkcyjnych dla drukarni
komunikacja z drukarnią
Oczekiwania
wykształcenie wyższe lub student ostatniego roku, preferowane ukończenie Akademii Sztuk Pięknych lub kierunku
Wzornictwo Przemysłowe
znajomość technik projektowych opakowań
biegła obsługa programów Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop
umiejętność przygotowywania materiałów graficznych do druku
odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie i inicjatywa
dobra organizacja pracy własnej i systematyczność
portfolio z realizacjami
Oferujemy
pracę w stabilnej firmie zatrudniającej ponad 50 pracowników
otwartość na Twoje pomysły i możliwość wdrażania własnych rozwiązań
możliwość poznawania nowych materiałów i technologii
merytoryczne wsparcie w pierwszych miesiącach pracy
współudział w kreowaniu nietypowych realizacji
partnerskie relacje w zespole

CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres: rekrutacja@prografsg.com z dopiskiem: grafik kreatywny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

