
Grafik komputerowy - praktyki
SmartDust to polski start-up, który tworzy i rozwija platformę chmurową umożliwiającą przeprowadzanie
zdalnych testów na urządzeniach mobilnych. Jesteśmy niewielką firmą, ale posiadamy ogromne ambicje,
całkiem sporą bazę klientów oraz potężne rozwiązanie, które może namieszać na obecnym rynku technologii
mobilnych.

Jeśli chcesz namieszać razem z nami i nie jest Ci obca znajomość przynajmniej jednego z tematów z poniższej
listy to znaczy, że jesteś dobrym kandydatem bądź kandydatką do naszego Programu Letnich Praktyk.

Tematy, w których się obracamy:
- Projektowanie intuicyjnych oraz czytelnych stron internetowych w wersji desktopowej i mobilnej
- Analiza zachowań użytkowników na podstawie danych np. z Google Analytics, Hotjar, TypeForm
- Ciągłe przeprojektowywanie UI w celu poprawy UX
- Projekty graficzne materiałów marketingowych i reklamowych, promujących nasze platformy
- Tworzenie identyfikacji wizualnej firmy
- Projekty koncepcyjne nowych funkcjonalności oraz kompleksowego rozwoju systemu
- Tworzenie stron internetowych za pomocą WordPress-a i Woocommerce-a

Poszukujemy studentów lub absolwentów studiów związanych z tworzeniem projektów graficznych, bądź
samouków, którzy nie boją się narzędzi graficznych, szeroko pojętych tematów UI/UX oraz naszego CEO :)
Chcemy zaangażować Cię we współtworzenie naszej platformy i rozwiązań, dając możliwość nauki metodyk
pracy, wpływu na wygląd produktu oraz rozwoju swoich dotychczasowych umiejętności w fajnym zespole.

Oprócz wymienionych wcześniej tematów, będziesz mieć okazję poznać również:
- metodyki pracy - SCRUM, Kanban
- narzędzia do zarządzania zadaniami i bazą wiedzy - Jira, Confluence
- tajniki administracyjne naszej platformy i strony internetowej
- sposoby współpracy z międzynarodowymi klientami i ich obsługi
- jak pracuje się w przyjaznym środowisku, gdzie miejsce i czas nie mają znaczenia (czytaj: możliwość

pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy)
- gry i zabawy programistów i testerów :)

Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w praktykach wysyłając wiadomość na adres e-mail:
career@smartdust.me. Będziemy wdzięczni za załączenie CV, odniesień do portfolio lub krótkiej informacji na
temat znajomości technologii, narzędzi oraz ewentualnie opisu wykonanych projektów. Forma wiadomości nie
ma znaczenia dopóki zawiera istotne dla nas informacje na temat Twojej wiedzy i zainteresowań.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę smartdust.me. Tam również istnieje
możliwość stworzenia darmowego konta, które pozwoli Ci samodzielne sprawdzić jak działa nasza platforma.
Kto wie, może i Ty dołączysz do grona zadowolonych użytkowników, którzy zdecydowali się nam zaufać
i kompleksowo testować swoją cyfrową twórczość!
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