Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

WEB Desinger

Firma:

Life In Mobile Sp. z o.o.

Numer oferty:

340

Data dodania:

25-02-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

Life In Mobile Sp. z o.o.

Adres

Katowice, Kościuszki 55/6

E-mail

biuro@lifeinmobile.com

Telefon

32 203 22 30

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

WEB Desinger
Do Twoich obowiązków będzie należeć:

Zakres obowiązków

- bezpośrednia współpraca z zespołem z Polski i USA
- support klientów w Polsce i USA

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

min. średnie

Status kandydata

student/absolwent
- bardzo dobra znajomość pakietu ADOBE (Photoshop, Illustrator, Indesign,
Flash/Animate)
- umiejętność tworzenia makiet funkcjonalnych i prototypowania (znajomość Axure)

Obsługa komputera

- znajomość zagadnień UX i UI
- umiejętność przygotowania projektów i cięcia grafiki pod publikacje www
- min. podstawowa znajomość HTML, CSS, JS
doświadczenie w pracy z frameworkami CSS (Bootstrap, Foundation, etc.)
- znajomość obowiązujących trendów w projektowaniu
- znajomość zagadnień typograficznych

Języki obce

Język angielski w stopniu komunikatywnym
- min. 1 rok doświadczenia na stanowisku grafika lub podobnym popartego własnym
portfolio

Umiejętności, predyspozycje

- wysoko rozwinięty zmysł estetyczny
- odpowiedzialność za realizowane zadania
- zaangażowanie
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV + portfolio

Forma umowy

umowa o dzieło/umowa o pracę

Czas zatrudnienia

min. 3 miesiące

Godzinowy wymiar pracy

pól etatu/cały etat

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
My zapewniamy:
- stabilne, długoterminowe zatrudnienie
- przyjacielską i otwartą atmosferę w pracy
- atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników
- pracę w młodym, ambitnym zespole

Inne świadczenia

- możliwość realizacji własnych projektów
- odpowiedzialne, dające satysfakcję stanowisko pracy
- nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego
- elastyczny czas pracy
- nieograniczony dostęp do kofeiny
- doskonalenie umiejętności gry w darta i piłkarzyki oraz gokarty
- co wtorek firmowy lunch
- biuro w centrum Katowic
- pracę w firmie będącej liderem w dostarczaniu technologii mobilnych na rynku w USA

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą
Dodatkowe informacje
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07-03-2016 / email / tel
email/telefon

