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Telewizja Proart poszukuje osoby na stanowisko:

GRAFIK KOMPUTEROWY
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- tworzenie kreatywnych projektów graficznych
i marketingowych,
- udział w projektowaniu strony internetowej,
- projektowanie materiałów graficznych na potrzeby mediów
społecznościowych oraz do działań digitalowych
(mailingi, newslettery, landing page, animacje, infografiki),
- obróbka zdjęć (retusz, szparowanie),
- kreacja i realizacja koncepcji oraz rozwiązań wizualnych
w obszarze szeroko rozumianego marketingu i promocji,
- znajomość Pakietu Adobe, a przede wszystkim Photoshop,
- znajomość obsługi aparatów fotograficznych
oraz ich wykorzystywanie w praktyce.

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku,
- umowę o pracę,
- możliwość pracy przy ciekawych projektach,
- ciągły rozwój,
- pracę w zespole ludzi zaangażowanych i pełnych pasji.
Doświadczenie będzie Twoim dodatkowym atutem,
ale nie jest warunkiem koniecznym.
Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja@tvproart.pl.
w tytule wskazać nazwę stanowiska.

www.tvproart.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV następującego
oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz oceny moich kwalifikacji na stanowisko
pracy, na które aplikuję składając niniejsze CV, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W przypadku zamieszczenia w CV i w liście
motywacyjnym innych danych niż imię
i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia;
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
wykształcenie; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia (Kodeks Pracy art. 221), prosimy
o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(Kodeks Pracy art. 221) oraz danych osobowych innych
niż imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia;
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz oceny
moich kwalifikacji na stanowisko pracy, na które aplikuję
składając niniejsze CV zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.

