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Stanowisko:

Grafik/Operator DTP

Firma:

Human&Hunter

Numer oferty:

339

Data dodania:

24-02-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

Human&Hunter

Adres

ul.Francuska 8 Katowice

E-mail

malgorzata.suda@human-hunter.pl

Telefon

533 555 959

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Grafik/Operator DTP
Będąc na tym stanowisku będziesz osobą odpowiedzialną za realizowanie zadań z
zakresu grafiki, które są priorytetem w organizacji. To od Ciebie będzie zależało,
jak będzie przebiegać współpraca z partnerami biznesowymi, jaki będzie poziom ich
zadowolenia ze zrealizowanych zadań.
To Ty będziesz miał pełny kontakt z Klientami, będziesz ustalał wizję projektów
graficznych, ich szczegółów i detali, dlatego bardzo ważne jest, abyś znał język
angielski na poziomie komunikatywnym. Dzięki takiemu stanowisku możesz poznać pracę w

Zakres obowiązków

międzynarodowej organizacji, mieć kontakt z ludźmi z różnych części kraju,
szlifować swój język i doświadczenie.
A teraz trochę bardziej punktowo o zadaniach…:
• Będziesz… obrabiał materiały graficzne otrzymane od Klientów,
• Będziesz… Przygotowywał projekty graficzne nadruków według potrzeb Klientów na
gadżety reklamowe,
• Będziesz… przygotowywał filmy do tampodruków i stodruków,
• Będziesz… odpowiedzialny za kontakt z międzynarodowym klientem.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

minimum techniczne

Status kandydata

Ostatni rok studiów/Studia zaoczne/Absolwent

Obsługa komputera

tak
Potrzebujemy osoby która zna j. angielski na poziomie komunikatywnym, w firmie

Języki obce

międzynarodowej to czasem kluczowy aspekt, aby porozumieć się z każdym pracownikiem,
czy Klientem z innego kraju.
• Bardzo ważne, abyś znał dobrze pracę w środowisku Adobe…zwłaszcza w grafice

Umiejętności, predyspozycje

wektorowej,
• Ważne jest dla nas, abyś znał oprogramowanie, takie jak Ilustrator, Photoshop,
Corel
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

Umowa o pracę

Czas zatrudnienia

Nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

Dwuzmianowy system pracy: 6-14, 14-22

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

do 07-03-2013 mail

Sposób kontaktowania się
z firmą

mailowo z przesłaniem CV

Dodatkowe informacje

Poszukujemy osób z niewielkim doświadczeniem, ważne dla nas jest to, abyś znał pakiet
Adobe, oprogramowania graficzne.
Poszukujemy osób młodych, ambitnych lubiących pracę w grupie.
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