
GRAFIK + finalizátor produktov

Miesto práce: GALANTA, Matúškovská cesta
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť
Mzdové podmienky (bru�o): 850 - 1 150 EUR/mesiac
(850 Eur základ + 300 Eur variabilné ohodnotenie - príplatok podľa skúsenos� uchádzača)
Termín nástupu: ASAP

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednos�:
Hľadáme priateľského, spoľahlivého a pracovitého kolegu alebo kolegyňu na dlhodobú prácu do nášho �mu.
Budeš tvoriť krea�vne a štýlové grafické návrhy pre našich existujúcich a nových klientov podľa ich aktuálnych
požiadaviek.

Tvoja úloha

Ako grafik zodpovedáš za tvorbu krea�vnych, tlačových grafických návrhov. Dlhoročná existencia našej  spoločnos� na 
reklamnom trhu je pre Teba istotou, že tvoja práca bude zaujímavá a pri každej zákazke sa niečo nové naučíš. Pod tlačovú 
grafiku patria aj napríklad letáky, katalógy, billboardy, bannery, výklady, polepy áut. Naši zákazníci očakávajú od nás prácu 
profesionála, ktorý je vždy pripravený ponúknuť len to najlepšie riešenie pre nich. Nevyhnutný je proak�vny prístup, aby 
zákazník dostal vysokú kvalitu za čo najlepšiu cenu. V našej firme nepoznáme slovo nie, neviem, asi, možno. Naši zákazníci 
musia dostať nimi objednané služby načas a v najvyššej kvalite.

Urobiť grafiku nemôže byť pre Teba problém. Aby si však vedel, ako pripraviť kvalitné podklady do výroby a ako celý 
proces funguje, tak to budeš vedieť, ak pomôžeš vo výrobe, pri lepení výkladov, áut, tabúľ.

Nemenej dôležitou časťou Tvojej práce bude aj pomoc pri tvorbe marke�ngových ak�vít našej spoločnos�.
Ak�vne by si sa mal zapájať do tvorby online reklamy našej spoločnos� (sociálne siete, web, e-shop).

Zamestnanecké výhody, benefity

· korektná výplata - sme zástancom princípu, že za dobre odvedenú prácu musí byť aj dobrý plat. Preto
  aj Ty môžeš očakávať korektné odmeňovanie vo forme výplaty, ktoré bude korešpondovať s Tvojim
  prínosom pre našu spoločnosť

· rodinná atmosféra - sme malá spoločnosť s veľkými cieľmi, ktorá ani po expanzii nechce stra�ť príjemnú
  rodinnú atmosféru



· kvalitné kancelárske a výrobné prostredie - pracujeme v príjemnom prostredí, aby sme sa vedeli na 100%
  sústrediť na našu prácu a to vieme zabezpečiť aj pre Teba

· priestor na osobný rast

· zvýšený príspevok na stravu

· práca s najnovšími technológiami v oblasti výroby reklamy

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
· stredoškolské s maturitou
· nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Ostatné znalos�:
Adobe Photoshop, Ilustrator, Indesign, CorelDraw

Osobnostné predpoklady a zručnos�:
Preferujeme človeka s praxou v oblas� prípravy grafických návrhov, prípravy podkladov k výrobe, obsluhy výrobných 
technológií (výhodou je prax, ale nie je podmienkou) a finalizácie produktov. Podmienkou je bezproblémová komunikácia
zo zákazníkom a systémová práca podľa interných podmienok spoločnos�. Základná znalosť anglič�ny výhodou. K výkonu 
práce občas budeš potrebovať auto, a preto by si mal mať vodičský preukaz skupiny B.

O našej spoločnos�

Sme na reklamnom trhu viac, ako 25 rokov. Máme vybudovanú stálu klientelu, ktorú každým rokom rozširujeme. 
Prevádzka sa nachádza v Galante. K dispozícii máme 780m2 priestranných, svetlých priestorov a stále ras�eme.
Ponúkame príležitosť pre ľudí, ktorí chcú pracovať v rastúcej spoločnos�, byť súčasťou profesionálneho �mu a mať 
možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu.

Na túto pozíciu hľadáme človeka, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. Musíš byť dobrý v tom, čo robíš. Čo si robil doteraz 
nie je tak dôležité, ako to, čo vieš a ako s tým pomôžeš pri dosiahnu� našich cieľov.

Pošli nám životopis, krátky popis, prečo práve Teba by sme mali zobrať do �mu a pošli nám Tvoje doterajšie por�ólio prác.

0948 032 757 job@mul�reklama.sk Matúškovská cesta 1538 
924 01 Galanta

Reagovať na ponuku:

job@multireklama.sk


