APROCON s.r.o. Apollo Business Center II Prievozská 4B 821 09 Bratislava

Webdizajnér, grafik, programátor
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:









štartovacia pozícia pre budúceho webdizajnéra,
e-marketing,
grafický návrh web stránok spoločnosti a ich aktualizácia a optimalizácia,
vývoj a update programov,
príprava a návrh printov, inzercií, logotypov, online bannerov,
spolupráca pri tvorbe firemných dokumentov spoločnosti,
podpora a rozvoj image spoločnosti,
reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:







práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia,
príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví,
podmienky pre systematický odborný rozvoj,
ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,

Požadované vzdelanie:




stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. alebo II.stupňa
Zameranie, odbor: grafické so zameraním na webdesign, IT
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:














Internet (e-mail, www) - expert
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - expert
Microsoft Word - pokročilý
Adobe Photoshop - pokročilý
CorelDRAW - pokročilý
Adobe Illustrator - pokročilý
Google - pokročilý
Facebook - pokročilý
Linkedln - pokročilý
Skype - pokročilý
CSS - expert
HTML - expert
Vodičský preukaz: B
Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:










preukázateľné skúsenosti s webdesignom a tvorbou webstránok,
záujem o vývoj vo webdesigne, znalosti HTML a CSS nevyhnutné,
kreativita, analytické a strategické schopnosti,
disciplinované myslenie a konanie,
vynikajúca znalosť slovenského jazyka,
zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
samostatnosť aj práca v tíme,
skúsenosti z práce v médiách vítané,
morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis v slovenskom jazyku a anglickom jazyku posielajte spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete,
prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K
svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár k našim webovým stránkam.

Web : aprocon.eu E-mail : aprocon@aprocon.eu Mobil: 0904 590 590
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