Grafiku, stażuj w Paramie!
Wkurzają Cię bezpańskie psie kupy na chodnikach i trawnikach? Umiesz dobitnie, ale nadal miło, a najlepiej
zabawnie i przewrotnie wyrazić swoją irytację na tym tle za pomocą tabliczki? Jesteś studentem lub
studentką grafiki i nie masz planów na wakacje, masz za to ochotę na trzymiesięczny płatny staż?
Sprawa wygląda tak: jesteśmy sympatyczną firmą, która potrzebuje Cię na zaledwie kilkanaście godzin w
tygodniu (odpowiednik 1/3 etatu). Jakie to będą dni, jakie godziny? Ustalimy. Lubimy rozmawiać. Lubimy też
uczciwe sytuacje, więc za staż płacimy – 1000 zł na rękę.
Do czego Cię potrzebujemy?
Do opracowywania, wymyślania, przygotowywania do użycia, w tym też do druku: materiałów reklamowych,
wizytówek, ulotek, folderów i wszystkiego innego, co występuje w porządnej firmie i powinno dobrze
wyglądać.
Do przemieniania w pliki i wydruki pomysłów marketing i PR menadżera. Czasem przyda się też wsparcie w
wymyślaniu pomysłów i udostępnianie mózgu na potrzeby burzy.
Jesteś studentem, więc mamy oczekiwania okrojone:
- orientujesz się w Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, DTP,
- wiesz, co jest modne w internetach, grafice i świecie ogólnie,
- jesteś człowiekiem zabawnym, kontaktowym i cierpliwym (przede wszystkim cierpliwym),
- umiesz pracować nad kilkoma projektami jednocześnie, oczywiście pod presją czasu.
Miło by było, gdyby poniższe sprawy nie były Ci straszne:
- WordPress, HTML/CSS
Co dostajesz w zamian:
- wynagrodzenie w wysokości 1000 zł na rękę za pracę w wymiarze godzinowym na poziomie 1/3 etatu, czyli
niemal niezauważalnym,
- elastyczny czas pracy, czyli dni i godziny ustalimy tak, żeby wszystkim było wygodnie,
- pracę w oparciu o umowę zlecenie, czyli nic na gębę,
- sympatyczną, partnerską atmosferę,
- prawdopodobieństwo kontynuowania tej przygody, jeśli wszystkim się spodoba.
Jak to działa?
Przysyłasz projekt antykupowej tabliczki, CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i list motywacyjny
na adres e-mail: grafik.ms@parama.pl. Wywołujesz nasz zachwyt i przemożną chęć bliższego poznania.
Zapraszamy Cię na spotkanie i już w lipcu startujemy.
Jeden warunek:
Twoje papiery i projekt trafiają do nas do 15 czerwca 2015 roku. Czuwaj!
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