
Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom
budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.
Nasze rozwiązania pomagają naszym klientom i partnerom przezwyciężyć złożoność komunikacji,
automatyzować oraz zwiększać jej skalę, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność
– a wszystko to w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób.
Od początku roku rozwijamy nasz zespół marketingu, który wspiera wszystkie nasze projekty (Redlink,
Emaillabs, SerwerSMS) w kreowaniu content marketingu. Do współpracy chcielibyśmy zaprosić
Junior Graphic Designera. Kogoś kto jest estetą, lubi tworzyć kreacje zarówno do mobile jak i do
printu oraz ma już pierwsze doświadczenia z obsługą programów graficznych. Jeżeli chciałbyś się
rozwijać i chcesz nauczyć się jak tworzyć projekty biznesowe to coś dla Ciebie. Odezwij się do Nas.

Twoje zadania:
● Przygotowywanie grafiki do stron www i prezentacji multimedialnych, ebooków, webinarów i

social media
● Przygotowywanie projektów graficznych do druku
● Prace projektowe w zakresie kreacji drobnych elementów graficznych
● Wspieranie kilku różnych projektów w tworzeniu content marketingu
● Współpraca z doświadczonymi specjalistami od  marketingu

Szukamy osoby, która:
● Ma już na swoim koncie kilka lub kilkanaście kreacji w portfolio
● Zna dobrze pakiet Adobe – Photoshop, InDesign, Illustrator
● Wie, do czego służą makiety i umie przygotować pliki do druku
● Przywiązuje uwagę do detali, a literówki zauważa przed drukiem :)
● Zna i interesuje się najnowszymi trendami w projektowaniu graficznym

Oferujemy:
● Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
● Całkowicie finansowany sprzęt do pracy
● Możliwość pracy zdalnej
● Bezpłatne lekcje języka angielskiego i niemieckiego w godzinach pracy
● Pełnie finansowanie udziału w szkoleniach i wydarzeniach branżowych
● Dofinansowanie prywatnej opieki medycznej, karty multisport i ubezpieczenie grupowe
● Współpracę w dojrzałym środowisku biznesowym z doświadczonymi Managerami, którzy

chętnie dzielą się wiedzą
● Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurowcu Bałtyk w samym centrum Poznania
● Przyjazną atmosferę pracy, gdzie nie mamy dress codu, do Zarządu można przyjść w każdej

chwili, a świętowanie celebracje sukcesów odbywają się w luźnej atmosferze przy pizzy w
piątek

Aplikuj wypełniając formularz: https://vercom.traffit.com/public/an/MGVZPQ==

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się ze mną Linkedin lub e-mailowo - z.wozniak@vercom.pl
Zuzanna - HR Consultant

https://vercom.pl/
https://vercom.traffit.com/public/an/MGVZPQ==
https://www.linkedin.com/in/zuzawozprzyb/

