Polnord SA jest notowaną na GPW firmą deweloperską z ponad 40-letnim doświadczeniem.
Posiadamy ponad 700 mln zł własnego kapitału i dysponujemy największym w Polsce
bankiem ziemi, o potencjale ponad miliona metrów kwadratowych nowych mieszkań.
Prowadzimy inwestycje w całej Polsce. Zaufało nam już 100 000 klientów.
Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Samodzielny Grafik
(miejsce pracy: Warszawa)

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie kreacja i przygotowanie do emisji
wszelkich materiałów ATL/BTL oraz bieżąca aktualizacja stron www.

Oczekujemy:
•

Wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie kierunkowe: ASP, PJATK, etc.)

•

Umiejętności przygotowania plików do druku i emisji internetowej.

•

Kreatywności, obowiązkowości, doskonałej organizacji pracy, dokładności,
samodzielności.

•

Biegłości w posługiwaniu się pakietem Adobe (Illustrator, InDesign, PhotoShop), a
także Google Web Designer’em lub Adobe Animate

•

Doskonałej znajomości zagadnień DTP, prepress

•

Doświadczenia w pracy z systemem CMS i bieżącym wdrażaniem zmian na stronie
www

•

Minimum dwóch lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku; najchętniej w
agencji reklamowej lub studio graficznym

Dodatkowym atutem będzie:
•

znajomość przynajmniej jednego narzędzia 3D: Blender, 3DS Max, Cinema 4D

Oferujemy:
•

Umowę o pracę na atrakcyjnych warunkach

•

Pakiet świadczeń socjalnych (w tym: opiekę medyczną)

•

Stabilność zatrudnienia

Prosimy załączyć: CV oraz portfolio. Oferty bez portfolio nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą z naszą Spółką,
proszeni są o
przesłanie swoich aplikacji (CV oraz portfolio) na adres e-mail:
praca-marketing@polnord.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać: Grafik–Warszawa
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji i uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z
wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez POLNORD SA z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest POLNORD SA, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Branickiego 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

