
 Specjalista ds. identyfikacji 
wizualnej (Graphic designer) 
Polskie Linie Lotnicze LOT 

 Komitetu Obrony Robotników 43, Włochy, Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 Projektowanie materiałów produktowych, lotniskowych, sprzedażowych, marketingowych na 

potrzeby organizacji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych; 

 Zarządzanie powierzonymi projektami, począwszy od komunikacji z klientem 

wewnętrznym/zewnętrznym, poznania potrzeb, poprzez zaprojektowanie koncepcji roboczych, 

zaprezentowanie ich wewnątrz organizacji, po przygotowanie finalnych projektów gotowych do 

wdrożenia; 

 Organizacja wewnętrznych sesji zdjęciowych oraz obróbka zdjęć do finalnego wykorzystania w 

organizacji; 

 Umacnianie świadomości marki wewnątrz organizacji; 

 Nadzór nad mailową skrzynką „helpdesk” dotyczącą marki (brand support), udzielanie 

konsultacji graficznych, akceptacja materiałów pod kątem prawidłowego użycia marki zgodnie 

z przyjętymi standardami; 

 Budowa i zarządzanie digitalową wersją brandbooka marki; 

 Współodpowiedzialność za spójność identyfikacji wizualnej, identyfikowanie szans i 

możliwości rozwoju zgodnie z najnowszymi trendami. 

Nasze wymagania 

 Biegła znajomość obsługi programów graficznych, w szczególności pakietu Adobe Creative 

Suite: InDesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom; 

 Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, poparte ciekawym portfolio projektów; 

 Poczucie odpowiedzialności za powierzoną markę, głębokie zrozumienie znaczenia 

identyfikacji wizualnej; 

 Znajomość aktualnych trendów w świecie designu; 

 Poczucie estetyki, dbałość o szczegóły, kreatywne i twórcze podejście do projektów; 

 Wykształcenie kierunkowe związane z projektowaniem graficznym; 

 Dobra znajomość języka angielskiego; 

 Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w dużych, 

międzynarodowych organizacjach; 

 Wielozadaniowość i umiejętność prowadzenia kilku projektów równocześnie; 

 Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w prowadzeniu powierzonych projektów. 
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 Możliwość wdrażania własnych pomysłów – bezpośredni wpływ na doświadczenia milionów 

pasażerów największej polskiej linii lotniczej  

 Nowoczesne metody pracy przy ciekawych, innowacyjnych projektach   

 Ambitny i zgrany zespół zafascynowany branżą lotniczą i turystyczną - osoby o szerokich 

horyzontach, z poczuciem humoru i dystansem do siebie  

 Bogaty pakiet benefitów, w tym bilety lotnicze na połączenia LOT i wybrane linie lotnicze 

całego świata 
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