
Studio Cube jest agencją interaktywną, realizujemy projekty z zakresu marketingu, w szczególności internetowego. Skupiamy się na wspieraniu naszych Klientów w osiąganiu ambitnych
celów biznesowych. Firma ma ambicje i dąży do osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w
branży. Aby to osiągnąć, skupiamy wokół siebie i współpracujemy z najlepszymi i najbardziej
ambitnymi specjalistami w swoich profesjach. Jeśli jesteś nastawiony na sukces, zapraszamy
do kontaktu. Więcej o naszych wartościach dowiesz się na stronie
https://www.cube3d.pl/praca/.
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Projektowanie kompletnych layoutów stron internetowych, serwisów i sklepów internetowych i przygotowywanie ich do wdrożenia.
Projektowanie kreacji graficznych do mediów społecznościowych.
Projektowanie kreacji reklamowych do kampanii Google Ads i Facebook Ads.
Projektowanie makiet UX stron internetowych, serwisów i sklepów internetowych wg
specyfikacji.
Tworzenie prostych stron internetowych opartych na szablonach (np. Elementor)
Projektowanie identyfikacji wizualnych
Tworzenie projektów graficznych do celów reklamowych (ulotki, katalogi, wizytówki,
plakaty itp.) a także należyte przygotowanie ich do druku.


•
•
•
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Umiejętność projektowania nieprzeciętnych kompozycji graficznych.
Zdolność do efektywnej pracy, zarządzania własnym czasem i zadaniami.
Umiejętność i doświadczenie w projektowaniu web (strony, serwisy i sklepy internetowe) poparte solidnym portfolio.
Umiejętność projektowania grafik do mediów społecznościowych i kampanii Google
Ads i Facebook Ads.
Bardzo dobra znajomość technicznej obsługi programów graficznych, w szczególności
z pakietu Adobe: Photoshop, XD, Illustrator, InDesign, Acrobat.
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Umiejętność i doświadczenie w projektowaniu grafiki użytkowej, np. katalogi, broszury,
logotypy, kreacje do Internetu itp.
Zaangażowanie w dążenie do celu, podejmowanie inicjatywy. Nastawienie na rozwiązywanie problemów.
Silne dążenie do rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wysokie poczucie estetyki, dokładność, sumienność, kreatywność.
Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym w piśmie.
Zgodność z wartościami firmy, które można znaleźć na naszej stronie internetowej –
warunek konieczny.
Dostarczenie historii zatrudnienia – weryfikujemy referencje kontaktując się z poprzednimi pracodawcami / współpracownikami.
Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.
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Podstawowa znajomość montażu wideo, programu Adobe Premiere i/lub After Effects.
Biegłość w obsłudze programów biurowych Word, Excel.
Podstawowa wiedza na temat możliwości programistycznych wdrażania stron internetowych.
Zainteresowanie trendami w projektowaniu stron internetowych, marketingu i grafice
użytkowej.
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Zatrudnienie w pełnym wymiarze do pracy w siedzibie firmy (nie jest to oferta pracy
zdalnej).
Wysokie wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia.
Możliwość awansu.
Pracę przy ciekawych projektach w młodym, rozwijającym się zespole.
Duże możliwości rozwoju, w tym szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.


•

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod linkiem
https://www.cube3d.pl/rekrutacja-grafik
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