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Stanowisko: Graphic Web Designer
AlterPage to agencja interaktywna. To zespół fajnych ludzi lubiących to co robią. Tworzymy
marketing w internecie m.in. poprzez przygotowywanie projektów webowych, aplikacji mobilnych,
programów partnerskich, programów lojalnościowych, loterii, konkursów i unikatowych rozwiązań
szytych na miarę potrzeb klienta. Tworzymy dla małych, średnich i dużych klientów - Agora, LOT,
Allianz, Mlekpol, Panorama Firm, L'Oreal, CEDC to niektórzy z nich. Posiadamy własne produkty:
Analzyeo - UX-ową platformę do badania zachowań użytkowników na stronie i Nucleo - magazyny
interkatywne. Nasza praca jest dostrzegana i doceniana przez branżę o czym świadczą takie nagrody
jak: AWWWARDS, E-komers 2015 w kategorii rozwiązanie IT, Srebrna Szpalta Roku, Finał Agora
Startup Fest, Finał Start to Bavaria, Special KUDOS w CSS Design Awards.
Opis stanowiska:
Internet pełen jest brzydkich projektów, dlatego marzymy o tym, żebyś Graphic Web Designerze
tworzył wyjątkowe: layouty www formy grafiki internetowej materiały reklamowe.
Jednym słowem wizualizację digitalu w wyjątkowej formie - o resztę zadbają programiści.
Wymagamy:
umiejętności dopasowywania przekazu artystycznego do wymagań projektu
znajomości Photoshop, Illustrator, After Effects
kreatywności, własnej wizji - nie chcemy nudy i copy paste
odważnych projektów
chęci rozwoju, entuzjazmu i odporności na krytykę, poszukiwania inspiracji
szukamy ludzi z m.in. 2 letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia web designu
znajomości UX, UI, AI, RWD
samodzielności
punktualności
jeśli dodatkowo rozumiesz DTP będzie to duży plus
Oferujemy:
pełny etat w siedzibie firmy (jednak część etatu też wchodzi w grę)
możliwość rozwoju zawodowego
luźną atmosferę pracy
pracę przy projektach dla znanych marek
swobodę - będziesz sterem i okrętem - u nas będziesz mógł spełnić swoje wizje
pakiet LuxMed
realizowanie Twoich potrzeb
Wymagane dokumenty:
Prosimy o wysyłanie CV na adres kontakt@alterpage.pl

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. DzU z
2002 nr 101, poz. 926)

