K-Consult – dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie akcesoriów GSM, foto, IT oraz audio –
video obecny na rynku od 1998 roku. Swoją ugruntowaną pozycję osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu i
lojalności naszych pracowników, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach i każdego dnia pracują na
sukces firmy. W swojej ofercie posiadamy na wyłączność takie marki, jak Azuri, Case Logic, Cullmann,
Marumi, Profoto, Port Designs, Sigma, Slik, SKINK, Thule, TTEC i Unitra. Nasze rozwiązania
dedykujemy klientom dużym, sieciowym, hurtowym, korporacjom, indywidualnym sklepom oraz
konsumentom.
Stwarzamy możliwość odbycia bezpłatnych praktyk na stanowisku:

MŁODSZY GRAFIK
Miejsce pracy: Gdynia
Podstawowe obowiązki:
 przygotowanie projektów graficznych zgodnie z kalendarzem działań marketingowych (offline,
online, e-commerce);
 projektowanie bannerów reklamowych (statycznych i animowanych), landing page, mailingów,
szablonów dla platform e-commerce, itp.;
 przygotowywanie projektów graficznych serwisów internetowych;
 kodowanie mailingów, landing page, serwisów internetowych;
 optymalizacja plików pod publikacje on-line ;
 dbałość o jakość i spójność stylistyczną realizowanych projektów,
 współpraca i kontakt z drukarniami i podwykonawcami;
 poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań;
 DTP przygotowanych materiałów;
Wymagania:
 minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 znajomość oprogramowania Adobe Photoshop, mile widziane Ilustrator, Indesign;
 kreatywność w tworzeniu nowych projektów;
 wysokie poczucie estetyki;
 dokładność i spostrzegawczość;
 dobra organizacja pracy własnej i zdolność do pracy pod presją czasu;
 znajomość j. angielskiego;
Firma oferuje:
 możliwość wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw;
 współpracę z ludźmi otwartymi na innowacyjne podejście;
 ciekawą pracę w dynamicznym środowisku i rozwojowej branży;
 udział w ciekawych projektach marketingowych;
 realizację projektów dla międzynarodowych i polskich marek;
 możliwość rozwijania posiadanych kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV)
na adres: rekrutacja@kconsult.pl
W temacie e-mail proszę zaznaczyć: „MŁODSZY GRAFIK”
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

