Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Junior Graphic Designer - trainee

Firma:

JCommerce

Numer oferty:

301

Data dodania:

04-05-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

JCommerce

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 227 40-600 Katowice

E-mail

staz@jcommerce.pl

Telefon

+48 32 201 15 32

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska
Zakres obowiązków

Junior Graphic Designer - trainee
•projektowanie materiałów graficznych na potrzeby działu marketingu oraz działu IT
•tworzenie świeżych i elastycznych grafik w branży IT

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

preferowane kierunki grafika, informatyka i pokrewne

Status kandydata

student/absolwent

Obsługa komputera

bardzo dobry

Języki obce

dobra znajomość języka angielskiego
•zainteresowanie obszarem grafiki
•praktycznej znajomości programów Photoshop i Corel Draw
•podstawowej umiejętności obróbki zdjęć
•kreatywność
•„żyłka do marketingu”

Umiejętności, predyspozycje

•wysokie poczucie estetyki
•chęć i umiejętność zmieniania postawy „nie wiem, jak to zrobić” na „dowiem
się, jak to zrobić”

Mile widziane:
•doświadczenie w wykonywaniu grafiki na strony internetowe i projektów stron
internetowych
•znajomość HTML, CSS
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV, mile widziane portfolio

Forma umowy

staż

Czas zatrudnienia

3 miesiące

Godzinowy wymiar pracy

minimum 30 godzin w tygodniu

Data rozpoczęcia pracy

2015-06-01

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

do 15.06.2015

Sposób kontaktowania się
z firmą

staz@jcommerce.pl
Oferujemy:
• dobry start kariery – na koniec praktyki otrzymasz list referencyjny oraz masz
dużą szanse pozostać z nami na stałe
• unikalne kompetencje – doświadczenie w realizacji projektów graficznych w branży
IT
• różnorodne projekty – praca przy zróżnicowanych projektach graficznych na
potrzeby działu marketingu i IT
• duże możliwości rozwoju – różnorodne zadania, możliwość konfrontowania
teorii z praktyką, udział w szkoleniach wewnętrznych, indywidualna opieka mentora
• bardzo dobre warunki pracy – elastyczne godziny pracy, przyjazna atmosfera

Dodatkowe informacje

Więcej o JCommerce:
Stabilność i doświadczenie – 10 lat na rynku oraz ponad 250 zrealizowanych projektów
Biura w 6 lokalizacjach w całej Polsce: Katowice, Bielsko – Biała, Kraków, Warszawa,
Rzeszów, Poznań
Ponad 200 zadowolonych pracowników
Stałe i zgrane zespoły – mała rotacja pracowników
Status rzetelnego pracodawcy, czyli jasne warunki zatrudnienia, szacunek do czasu wolnego

W tytule e-maila prosimy wpisać wyłącznie: - Graphic staż /Katowice
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
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