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Twój zakres obowiązków 

 Przygotowanie materiałów do druku: plakatów, ulotek 

 Tworzenie prezentacji PowerPoint, przygotowywanie grafik na stronę www, social media 

 Tworzenie projektów gadżetów i odzieży 

 Przygotowanie koncepcji interfejsów, projektów stron internetowych, landing page’y 

 Przekładanie brief’u na koncepty graficzne 

 Czuwanie nad spójnością przygotowywanych projektów z zasadami identyfikacji wizualnej 

firmy 

 Udział w rozbudowie identyfikacji wizualnej firmy 

Nasze wymagania 

 Doświadczenie w tworzeniu materiałów do druku, gadżetów oraz projektowaniu odzieży 

(minimum 1 rok) 

 Biegła znajomość pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign, znajomość 

dodatkowych programów będzie dużym plusem) 

 Wysokie poczucie estetyki, kreatywność, dbałość o szczegóły 

 Umiejętność pracy pod presją czasu i prowadzenia kilku zadań jednocześnie 

 Znajomość podstaw usability 

 Wysokie zdolności interpersonalne 

 Posiadanie portfolio w wersji on-line lub przesłanie w formie załącznika 

 Tworzenie animacji oraz znajomość programu Adobe After Effect (mile widziane) 

 Umiejętność posługiwania się programami do grafiki 3D (mile widziane) 

 Znajomość HTML i CSS (mile widziane) 

To oferujemy 

 Pierwsze miejsce w rankingu Great Place to Work 2021 - to dzięki opiniom pracowników 

otrzymujemy tytuł i wdrażamy nowe pomysły 

 Dziesiątki fascynujących projektów dla prestiżowych marek z całego świata – możesz je 

zmieniać dzięki aplikacji Job Changer 

 Stabilność zatrudnienia – 1 MLD PLN przychodu, brak długów, status preferowanego 

dostawcy u wielu klientów 

 Fantastyczna atmosfera stworzona przez wszystkich Sii Power People 



 Stawiamy na Twój rozwój - meetupy, webinary, platforma szkoleniowa i blog technologiczny – 

Ty wybierasz 

 500 000 PLN rocznie na Twoje pomysły - taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie 

naszych pracowników 

 Bogaty pakiet benefitów - prywatna opieka zdrowotna, platforma MyBenefit, zniżki na 

samochody i więcej 

 Komfortowe miejsce pracy - pracuj w naszych biurach klasy A lub zdalnie 

 
 Oferta pochodzi z portalu pracuj.pl https://www.pracuj.pl/praca/grafik-

kreatywny-projektant-odziezy-

warszawa,oferta,1001538528?sort=0&s=64d119c4 
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