Jesteś grafikiem, który poszukuje nowych wyzwań? Chcesz zdobyć doświadczenie we współpracy
z drukarniami i w pracy ze składem DTP? Lubisz pracować indywidualnie i bezpośrednio z klientem?
Pasjonujesz się retuszem i obróbką zdjęć? Ta oferta jest dla Ciebie!
Studio FM i Foto-Miruś to dwie stworzone przez nas marki, oferujące naszym klientom szeroki zakres usług
poligraficznych i fotograficznych. Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie m.in. identyfikacji wizualnej,
przygotowywania materiałów reklamowych i marketingowych, fotografii produktowej. Naszym klientom
indywidualnym oferujemy usługi z zakresu fotografii biznesowej oraz rodzinnej. Jesteśmy firmą istniejącą
na rynku trójmiejskim od 1948 roku. Wyróżnia nas nowatorskie podejście do naszych klientów, poparte
wieloletnim doświadczeniem i nowoczesnym parkiem maszynowym.

Grafik- Specjalista DTP
Miejsce pracy: Gdynia
Region: pomorskie
Numer referencyjny: DTP/2017/12

OSOBA ZATRUDNIONA NA STANOWISKU GRAFIKA ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:







Wykonywanie projektów graficznych (koncepcje, projekty wstępne, dopracowanie projektów, realizacja)
Weryfikację poprawności składu do druku
Kontakt z klientem – zarówno osobisty jak i mailowy
Obróbkę zdjęć
Wsparcie działań marketingowych w mediach społecznościowych

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:








Znajomości zasad składu DTP, umiejętności przygotowania materiałów do druku (offset, druk
wielkoformatowy)
Znajomości programów: AI, ID, PS, Lr, pakietu MS Office
Wysoko rozwiniętych umiejętności kreatywnego myślenia z wykorzystaniem najnowszych trendów w
grafice
Umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem
Doświadczenia w projektowaniu grafiki popartego referencjami i portfolio (max 10 przykładów prac
przesłanych jako załącznik PDF)
Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:







Umowę o pracę lub kontrakt
Pracę na najwyższej klasy sprzęcie w profesjonalnie wyposażonym studio
Pakiet świadczeń dodatkowych: bonusy: świąteczny i wakacyjny, premia uznaniowa
Ergonomiczne stanowisko pracy – dbamy o zdrowie naszych pracowników
Stałe godziny pracy (zmiana poranna 8:00-16:00, zmiana popołudniowa 10:00-18:00, dwie pracujące
soboty w miesiącu)
WWW.STUDIO-FM.PL – projektowanie, grafika, druk
WWW.FOTOMIRUS.PL – fotografia od 1948 roku w Gdyni

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i portfolio na adres:
druk@studio-fm.pl
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy nadsyłanych aplikacji.
Prosimy o dodanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

